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BRAND





TILL DE MEDSKYLDIGE!

Mit Folk, mit fagre Land, mit Hjem i Nord.

hvor Solen stænges for af Faann og Fjelle,

hvor Foden stænges for af Urd og Fjord —
og Sjælevingen af en værre Vælde, —
dig vil jeg synge en tungsindig Sang,

maaske, som Norges Sangersøn, min sidste;

thi ingen Digter synger end en Gang,

hvor Salmen sungen er ved Folkets Kiste.

Og Sotten er begyndt. Jeg ser et Lig;

uhyre, som en Ymerskropp, det ligger

og breder Pestluft over Vang og Vig,

till Landfarsot for Stormand som for Tigger.

Dækk Liget till med alle Norges Flagl

Hjælp, unge Slægt, og sænk det dybt i Havet!

Hvor Jarlen modte Jomsborgs Mænd i Slag,

der ligger Kæmpeliget bedst begravet.

Gjem ikke længer, Daare, paa den døde,

som Harald gjemte paa sin Snefrids Lig;

tro ej, som han, at skimte Kinder rode

og høre Hjertet under Linets Flig.

Hvad der er dødt, det lyves ej tillive.

Hvad der er dødt, det maa i Mørket ned.
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Et Hverv kun har det døde: det, at give

sig hen som Næring for en nylagt Sæd.

Og denne Løgnens Livsleg med det døde,

den har du leget gjennem lange Aar;

den er din Ungdoms Synd, din Manddoms Brøde,

og ud fra den din Fremtids Helsot gaar.

Dog fælles Straf kan ej paa Hvermand falde;

med tifold Tyngde maa den ramme dem,

som forrest foer i Folkets Fylking frem; —
men hundredfold den rammer dine Skålde.

Thi vi har leflet med en udbrændt Slægt,

og sminket Liget af de stærke Tider,

og festklædt alle Mindehallens Sider,

till Dverges Fryd, med Kæmpevaabens Vægt.

Om Fortids Dag vi sang i Nuets Natt;

men et, det store, glemte vi at drøfte:

kan den med Rette tåge Arvens Skatt,

som fattes Haanden, der skal Arven løfte?

Nu sænker der sig Stillhed over Landet.

En lummer Luftning slører over Fjell.

Det er som om en svigfuld Gift var blandet

ved Sejdkunst ind i Folkets Livsensvæld.

Som Fugle, sturende, naar Sol formørkes,

jeg ser mit Folk at sidde spredt og tyst;

dets Sener slappes og dets Marg fortørkes,

mens Middagsskumring graaner Dal og Kyst.

En Digter følger Folkestrømmens Retning.

Vel sandt, — i Spidsen skal hans Banner slaa;

men bent til Maalet frem han vil og maa,

hvor Tidens Gaade peger mod sin Gjætning.
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Han løser Folkets Længsler med sin Sang;

han skrifter Brøden, tolker lydt dets Anger;

han sukker ud dets Angst, — dets dulgte Trang

i Ord han klæder. Derfor er han Sanger.

Se, derfor har jeg vendt mit Syn og Sind

bort fra vor Fortids sjæledræbte Sage,

bort fra vor Logndrøm om en Fremtids Dage,

og gaar i Nuets Taageverden ind.

I Granskogsensomheden vil jeg vandre,

med Regnvejrstyngsel over Kappen klam,

i Høstkveldsmørket, som har Skjul for Skam

og Sovn for Sorg till mig, som till de andre.

Mit Digt er som en lyngklædt Aas, der hojner

sig jevnt i Skraaning over Bondens Gaard.

Men bagom Aasen — dersom frit du staar —
en Krans af hvide Tinder grant du ojner.

Till Sangen har jeg lavt mit Langspil stemt;

men underspundne Strenge farver Klangen.

Se, derfor er et Digt i Digtet gjemt, —
og den, som fatter det, han fatter Sangen.



FRA MODNINGSTIDEN.

Det var en Lørdagskveld med Fred og Stillhed,

hin underlige Fred, som hver har kjendt, —
hin Fred, paa Hvile rig, og rig paa Mildhed,

naar Sol staar lavt og Ugens Værk er endt, —
hin Fred, som er med Spændingen islægt,

der raader i et Hus naar Lampen hentes,

naar Gildet er beredt og Bordet dækt,

og Klokken slaar og Gjæsterne kan ventes. —

Halv slørt i Solrøg staar den store By

ved Fjordens Bund blandt vakkre Sommersteder.

Den er saa hvid, saa skinnende, saa ny,

et Nutidsbarn i pyntelige Klæder.

Der vajer Vimpler over Bugt og Havn,

hvor Skibe sees i Mylder og i Rækker, —
men kun et enkelt Spir mod Sky sig strækker,

og viser opp mod ham, som gav det Navn.

Det er, som levned Livets travle Færd

en enkelt Finger kun til Peg mod Himlen, —
som bygged Folket nedenom i Stimlen

for tusind Endemaal af bedre Værd;

thi se hvor Byen breder sig i Drøjden, —
se hvor den gramser i den fede Dal;

till det Brug har den Hænder uden Tal,

ustandset voxende, — kun ej mod Højden.
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Løvklædfe Øer løfter sig af Fjord

og vugger sig som kranste Havmandsnakker,

naar Stroget sees fra de brede Bakker,

som hojner sig af Dalens Bund mod Nord.

Men bagenfor, imod den anden Side,

skraar Bygden ned imod en lukket Egn

med Ferskvandssjø, med Skog, med Elve stride,

med Vildmark og med bratte Kollers Hegn.

Paa Ryggningen, hvor sligt et Tvesyn findes,

laa et Par Gutter paa tolv-tretten Aar.

Det led mod Høsten. Ikkun Stubben staar

igjen paa Åkrene, hvor Kornet bindes.

Men det var endnu sommervarmt i Solen,

og der var Lovværk paa de gule Trær,

og det var Lørdagskveld og Lov i Skolen,

og derfor laa de to i Græsset her.

Den ene var en lyslet en, — af dem,

som ser paa Verden med to friske Øjne,

dybtliggende, lidt smaa, men kjækt forfløjne,

soldrukne, skabte til at le sig frem.

med Hatten puffet skyggende paa Kant,

med begge Hænder under Hagen knyttede,

han laa paa Maven mageligt og glyttede

mod Fjord, mod Bygd, mod By, hvor Solen brandt.

Den Anden sad og vendte Solen Ryggen.

Han saa mod Nord, ned i det stængte Strog.

hvor Elven sprang, hvor Milebranden rog,

hvor Våndet sortned under Aftenskyggen.

Langt borte hørtes Hammerværkets Slag,

med Fossens Fald og Hjulets Klappring blandet.
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En Pram gled frem med stille Aaretag;

rapp fløj en enkelt Vildand over Våndet.

Dog var det knappt som Synet ham forlysted,

knappt som han vidste hvad han saa engang.

Han sad og trakk det ene Knæ mod Brystet,

og plystred spredte Toner af en Sang.

Det var som Tanken kom og gik paa Maafaa, —
som om han sang, hvad selv han havde glemt, —
som om han saa ud over det, han saa paa, —
som noget syn løst laa bag Synet gjemt.

Han var et Barn, af dem, som synes gamle, —
af dem, som Kammeraters viltre Flok

i Frikvarteret ej formaar at samle, —
som stillt ser till og med sig selv har nok.

Hans Haar var sort, men tyndt og langt og glatt;

hans Trækk var senefulde, skarpe, spændte;

dog laa et Præg i dem af noget satt.

Han ligned en som vil, men godt kan vente.

Da steg en hvidlig Sky bag Byen opp, —
saa atter en, og Knald paa Knald der fulgte,

till Bugt og By sig under Røgen dulgte,

som under Vingen af en Dragekropp.

Det gav et Sætt i ham, den lyse Gut;

han laa og tallte: „Sexten, sytten, atten — "

og vidre frem, till Tordenen var slutt, —
da raabte han: „Se der! Nu gaar Fregatten!"

„Der er Musik paa Skansen. Hvor det klinger!

Og se, hvor Skummet sprøjter om dens Stavn!

Hej, den kan trave! Førend Klokken ringer

imorgen tidlig, ligger den i Havn.
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Tænk, den, som da var hjemme. Den, som kunde

faa folge med de andre, gaa ombord.

Dernede er der store Bogelunde,

og Byen ligger ved den aabne Fjord.

Derborte, bag det hoje Land, som blaaner

hinsides Fjorden, kan du tro er smukt.

Min Fader har en Gaard, hvor Bakken skraaner

mod Sør nedover till en skogklædt Bugt.

Om Søndagsmorgnen er det dejligt hjemme.

Især om Somren, kan du vel forståa.

Paa Bordet ligger Billedbiblen fremme,

og alle har de bedste Klæder paa.

Glasdørene staar aabne ud till Haven,

og Sand og Ener er paa Trappen strød;

og der er hejset Flag paa Gjerdestaven,

og Rosenhækken skinner ganske rød;

og Duerne blir forede med Ærter; -

der er en blaa en, som er ganske tamm.

Dem gjør vi Gjæstebud for. Vi er Værter,

og Selskabsstuen er den store Tramm.

I Gangen staar en Brigg med Sejl og Master.

Den har Kabysse, som kan skyde Røg.

Den maa vi lege med. Saa kommer Faster

med Bomene fra Byen i Besøg.

Der er en gammel Mand. som plejer kjøre dem ;

han har en gul Karret, saa stor og bred.

Langt førend vi kan se dem, kan vi høre dem;

og moder vi dem, faar vi kjøre med.

Saa springer vi i Haven hele Dagen

og leger Jagt omkring den store Hækk.
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Og Faster har en Datter; — hun er kjækk;

hun heder Agnes; hun blir aldrig tågen.

Om Middag faar vi Syltetøj till Stegen,

og vi maa spise ved det voxne Bord; —
men siden er det morsomst; da er Moer

og Faer og Faster altid med i Legen.

Sent udpaa Kvelden kjører Vognen frem;

de vil saa nødig bort, for trætt er ingen; -^

men der er langt tilbys, og de skal hjem,

og vi faar Lov at følge med till Svingen.

Der siger vi Godnatt, og de maa kjøre.

Hvor stillt. Hvor Skodden ligger hvid paa Eng.

I Bakken kan vi Akerriksen høre.

Da raaber Moer paa os. Vi skal iseng."

Han lytted, han, som vendte Rygg till Solen.

Han drejed halvt mod Vennen sig omkring

og bad: «Fortæll mig flere slige Ting

derbortefra — før hid du kom i Skolen.

Pass paa du kommer alting vel ihug.

Hvad du har drømt, det maa du ikke glemme.

Men sig mig først, om det er Skikk og Brug

at lege med sin Mor, hvor du har hjemme?"

Og hin fortalte baade løst og fast,

ifleng og som det først ham randt i Minde.

Den anden saa paa ham. Hans Syn var hvast,

som om han vilde se ham inderst inde.

Med et han lo og raabte: „ Stopp nu heller!

Jeg tror ej sligt om selve Presten svor.

Du har nok læst dig till hvad du fortæller!

Fy, der er Løgn og Løgn i hvert et Ord!"
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Han lagde sig paa Rygg i Tanker stride; —
han hvilte Nakken i den hule Haand,

og stakk sin Kjæpp i Hattens Hagebaand

og svinged Hatten rundt i Kredse vide.

Han saa tilvejrs imens han laa og legte.

Men om en Stund — som fandt han Legen tom -

han kasted Kjæppen, vendte halvt sig om,

og over Kollerne mod Nord han pegte.

„Ens Hjem — det ligger altid langt mod Nord;"

saa talte han, knappt agtende den anden,

idet han atter tog det sluppne Ord

og strøg sit lange sorte Haar fra Panden; —
„En Lørdagskveld. — det Ord har Klokkers Lyd;

en Sang. — det Ord har Smag af Granbarstilke;

en Logn. — det Ord kan stryges paa, som Silke

et Hjem, — det Ord er altid stængt mod Syd."

Nu synes jeg, at jeg kan se et Hjem.

Det er om Vintren. Ingen Sne, men Barfrost.

Paa Fjæren ligger der en sprukken Farkost.

Paa Bergvæggskammen blinker Bræens Brem.

Hvor Fjorden ligger tung og sort! Den sover.

De store Skyer ser sig selv deri. —
Hvor godt, at flyve ud og være fri — —

.

Men der er ingen, som kan sætte over.

Og slig, som en kan dromme styggt i Hjemmet!

Jeg ved en Gut, som drømte slig engang.

at bort han drømte baade Sol og Sang. —
og alt, som hjemme fandtes, blev ham fremmed.

Thi Drømmen bandt ham till at se paa sig,

som Hvirvlen binder den. der ser i Strømmen; —
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og Gutten saa paa den, og slapp den ej,

og svamm i Ring . Nu skal du høre Drømmen.

Det var en Julekveld, og han laa syg.

Han kjendte som en Jernring klemt om Hodet;

hans Tinding slog, hans Arm var slapp og myg;

det jog som Ild og Is igjennem Blodet.

Hans Moer laa sygre i det næste Rum,

og i det tredje hørtes nogen ralle.

Der laa hans Faer, af Gigten bøjd og krumm;

for han var allersygest af dem alle.

De havde havt det travlt den Dag paa Gaarden;

thi Doktor havde været der og Prest.

Nu var det stillt igjen, som før en Fest;

kun Klokkens Lyd blev over Fjorden baaren.

Den ringed Helgen ind, og Gutten lytted

med lukte Øjne, der han frøs i Sved.

Da hørte han at en paa Døren glytted; —
om lidt, — saa hørte han at nogen græd.

Det var den gamle Pige, som kom ' jnde.

Hun mente nok hans Søvn var tung og dyb.

Han kjendte Taarer faldt; hun sukked bristende:

„Nu er din Fader død, du stakkars Kryb!"

Hun pusled ved hans Seng, som ej var redet

i mange Dage, klapped ett hans Kind,

trakk Hovedpuden opp og jevned Spredet,

og smøg af Stuen lydløst som en Vind.

Han hørte Klokken mens hun var derinde.

Hans Tanker bobbled som en muddret Strøm.

Han prøvte paa, — men det var svært at finde, —
hvad her var Sandhed og hvad her var Drøm.



— 15 —

Han sov. Saa drømte han at han laa vaagen, —
og der var mørkt. Han raabte; — intet Svar.

Han skimted, lig et disigt Lys i Taagen,

hvad Pigen havde hvisket om hans Faer.

Han drømte at han rejste sig, stod opp.

Da ingen kom, han vilde selv se efter.

Han famled ud. Det grøssed i hans Kropp;

hans Ører sang ; hans Knæ var uden Kræfter.

Han drømte det var mørkt og slukkt paa Gruen, —
at alle sov, — at det var langt paa Natt.

Men der brandt Lys, hvor Fadren laa i Stuen; —
det gik han efter, fik i Klinken fatt.

Han listed ind — langs Væggen — till en Krog —

.

To tændte Lys var satt ved Sengens Ender.

Hans Faer laa rak paa Ryggen, med en Bog

mod Brystet klemt imellem begge Hænder.

Hans Ansigt tyktes mere gult end blegt; —
hans Hud var stramm, hans Haandled var saa smale;

hans Ben laa strakt i Længden, skarpe, skrale; —
og over dem faldt Lagnets Folder vegt.

Der var saa stillt og koldt som i en Kirke.

Han kjendte Lugten af det klamme Lin.

Saa mærked han paa Svalen sagte Trin ;
-

saa hørtes en ved Stuedøren lirke.

Det foer i ham. Han saa sig vidskræmt oni,

og rykked inderst i sin Krog tillbage; —
og i det samme syntes han der kom

en nattklædt Kvinde med et Lys i Stage.

Hun gik till Sengen. Hendes Gang var slingrende;

han saa hun segned for hvert Steg hun tog;
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hun holdt for Lyset skyggende med Fingrene;

han kunde høre hvor hun Vejret drog.

Med et hun løfted Armen strak og stiv, —
og raabte med en Røst, der lød som snøret:

„Det er, fordi du har forspildt mit Liv!"

Og dermed slog hun Liget under Øret.

Det var som om et Dagværk var tillende

med Næveslaget paa den dødes Kind.

Hun vendte sig og gik, — og Lysets Skin

faldt paa et Ansigt, som han skulde kjende.

Hun ligned to, som havde skræmt ham førend

han mægted male Skrækkens Magt i Ord.

Hun ligned Ørnen over Stabbursdøren ;
—

men endda ligere hun var hans Moer. —

Han vaagned stærk som Staal den tredje Morgen.

Hans Faer var død, skjønt Resten var en Drøm.

Han taug med den. I sorte Kjolers Søm

sad alle Piger; — de fik Pynt i Sorgen.

Og Bygdens Skrædder kom tillgaards før Middag;

han skulde sy till Gutten; tænk hvor gildt!

Saa foer der Skyds till Byen. Alt gik stillt.

Stillt drakk de Kaffe, sørged, og holdt Fridag.

En Kveld kom Kisten. Den var dyr og fin.

Den havde Sølv paa Laaget, kan jeg sanse.

Saa kom fra Byen nysydd kruset Lin,

og rundt i Bygden kjøbtes grønt till Kranse.

Saa kom der Granbar. Da det led mod Slutten,

stank Enkegaarden af en Duft saa rig

fra Blomster, Bar, og allslags grønt, at Gutten

fra den Tid tyktes Somren lugted Lig.
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Tillslutt kom Ligfærdsdagen. Baad paa Baad

kom roende med Sognets Mænd tillgaarde.

I Sørgehuset hortes halvkvalt Graad;

i Gildestuen stod den sorte Baare.

Der samled Følget sig og Presten talte

om Lidelser, om Død, om Gravens Ro;

men fremfor alt han Enkesorgen malte,

saa Gaardens Kvinder græd — men Gutten lo.

Han lo i mange Dage; men i Smug.

Dog engang lo han saa det skreg i Skyen.

Det var en Dag, da, efter vanlig Brug,

han fandt Aviserne, som kom fra Byen.

Der stod paa Trykk, med Kors og Sørgerand,

i Nummeret for Januar den syvende

:

.,1 forrige Maaned har min elskte Mand

ved Doden mig forladt den firogtyvende."

Hvor hun var virksom da hun kom paafode!

Fra tidligst Morgen og til 'sent paa Kveld

hun gikk og syslede med Husets Stell;

selv tog hun Haand i Alt; hun Ingen trode.

Og Alt blev gjort i Stillhed og med Ilen,

som af en Syg, der nages af en Pligt;

det var som om hun ræddedes for Hvilen,

for Mørket og for Tanker og for sligt.

Der var en liden spettet Hund paa Gaarden;

den havde Gutten kjær af Hjertens Grund.

Saa hændte det en Dag udover Vaaren

at Gutten legte med den lille Hund.

De laa i Sandet udenfor ved Væggen,

og Hunden loggred, Gutten strog dens Skind;

Henrik Ihkcn: hflerladle «krificr II.
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da foer der som en Trollmagt i hans Sind;

han rejste sig, gikk bort og hented Slæggen.

Han svang den; Hunden peb og Gutten slog den;

den faldt og skreg, den rejste sig og faldt,

det var som om den bad for sig; saa drog den

sig under Trappen hylende og halt.

Men i den samme Stund, ja endnu førend

han saa sin vilde Gjerning fuld og klar,

stod Modren tætt ved ham i Stabbursdøren,

høj, mager, graa, og spurgte hvad det var.

„Sig, hvorfor slaar du den?" hun raabte vred;

han skalv, — det jog ham iskoldt gjennem Blodet;

ens Moder staar der Skrækk af, som en ved. —
men endda tvang han sig og løfted Hodet;

han stod endnu med Slæggen bagud bøjet,

med Haanden klemt om Skaftet, strak og stiv,

og svarte med et trodsigt Blink i Øjet:

„Det er fordi den har forspildt mit Liv!"



OVER STORFJELLET.

Der højner sig et Strøg i Norges Land;

Mod Øst det langsomt opp af Dalen stiger,

Mod Vest det styrter bratt til Fjordens Rand,

Og dette Strøg er Viddens ode Riger.

Der gror den brune Lyng i Skogens Sted,

Der modnes Mos kun mellem mørskne Stene,

Der folder Fonnen ud sin Kappe bred,

Der lever Renen uskræmt og alene.

Der gaar ej banet Vej i dette Strøg,

Det er et vildsomt Land for Fod og Tanke;

Snart hvirvler Bræen som en Skogbrands Røg,

Snart ligger den som Lin i Folder slanke.

Snart nikker nøgne Nuter over Hejen,

Snart hyller de sig tætt i Skoddens Slør;

En enlig Stav, en Stenrøs viser Vejen

Igjennem Skardet. stængt mod Nord og Sør.

Det var en Sommermorgen sval og stille.

Nær ved det Sted paa Viddens brede Bryst,

Hvor Elven, minket til en tvedelt Kilde.

Af Myren siver ud mod Vest og Øst,

Der sad en liden Flok af glade Venner

Med unge Piger i et samlet Lag;

I Gruven under Kjedlen Lyngen brænder

Og Vinen funkler i den klare Dag.
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Det er nok Storfolk, de, som her er ude;

thi de har Fører med, og Hest, og Kløv,

og Flag paa Stang og Hatte smykkt med Løv,

og Dug er bredt udover Lyngens Pude.

Iblandt de Unge sidder en og synger;

der er som Sol udover Sangen spredt;

nær ved ham hviler sig en Pige, let,

som Fugl, der opp og ned paa Pilkvist gynger.

Snart klinger Spøg og Lattersalver stærke.

Snart tystner Jublen naar den lød som bedst,

Paa Ord og Aasyn er det klart at mærke

Vort Lag er samlet til en Afskedsfest.

I Klyngen staar en Mand, ej just bedaget,

Ej heller ung, men stærk og vel ved Magt;

Han vender sig til To, hint Par i Laget,

Med lyse Syner over Panden lagt.

Han fylder Glasset og til Lyd han slaar,

Han leer saa smaat og tager saa tilorde:

„Vorherre vidste prægtigt hvad han gjorde

Da han lod Eder mødes paa min Gaard.

Du, Agnes, sendtes skrantende fra Byen

;

Du skulde opp i Fjeldets friske Luft

At drikke Sol og Dugg og Granens Duft, —
Og saa kom han som falden ned fra Skyen.

„Han kom med Malerkassen paa sin Rygg,

Han kom fra Syden hjem, fra Rejser lange,

Han var saa stærk og sund, saa kjæk og trygg,

Og havde Brystet fuldt af tusind Sange.

Han søgte Skjønhed, sagde han, paa Fjeldet,

Blandt Moens Graner og langs Skogens Elv,
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I Skyers Stormflugt under Himlens Hvælv, —
Da traf han dig, — da fandt han Skjønhedsvældet.

„Da malte han sit bedste Mesterstykke,

Han malte Sundhedsroser paa din Kind,

To Øine malte han, som lyste Lykke —
Og saa et Smil, som lo i Sjælen ind

;

Jeg mærked snart at jeg, din gamle Doktor,

Var overflødig Mand ved slig en Kur;

Hans Sange virked bedre end Dekokter,

Ja bedre selv end Bad i Guds Natur.

Dog, overflødig? Nej, det var jeg neppe;

Mig var det jo, som stopped ham en Dag,

Da han stod rejseklædt med pakket Skræppe,

Og minded ham om en fornøden Sag, —
En Sag, som I To havde ganske sovet

Blandt Drømme bort i Leg og Gjækkeri;

Og hvilken Sag? Jo, den at bli' forlovet; —
Hvorfor? Fordi han havde glemt at fri.

Han havde glemt at fri og du at svare;

I nød kun Timen, som den blev jer undt;

I tænkte nok at Legen kunde vare

Lig Sommergildet, der gaar Døgnet rundt.

I tænkte? Nej, I tænkte netop ikke.

Og allermindst paa eders Fremtids Hus;

I sang i Sjælen, lo med Mund og Blikka, —
Og Uger gik som i en Festnatts Rus.

Saa maatte jeg vel handle, kan jeg tro;

For ham jeg fried og for dig )eg svared,

Og lagde sammen eders Hændcr to

Og dermed var det Hele grejt og klaret.
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Saa stod et Lag tre hele Døgn tilende,

Saa fulgte vi det unge Par fra Gaard

;

Nu, Venner, er det Afskedstimen slaar;

Thi her vi skilles maa fra ham og hende.

Snart er det stillt som før hos os i Dalen,

Kun Elven synger os sin gamle Sang,

Snart sænker Solen sig, snart flygter Svalen,

Af Mindet har vi kun en Efterklang;

Saa gulner Hægg og Hasl ved Løvfaldstid,

Saa stivner Mark og Myr og Vintren kommer,

En Natt, — saa ligger Bø og Bakke hvid, —
Men I gaar ind i Lykkens lyse Sommer.

Først gaar I over Viddens tause Toppe,

Saa gaar I ned til Fjorden dybt i Vest;

Der venter Ægirs Hest med Dampen oppe, —
Paa den I rider hjem til Bryllupsfest

;

Saa styrer I mod Sydens Land tilsammen,

Lig unge Svaner paa den første Flugt;

Der lever I et Sommerliv med Gammen,

Som Drømme dejligt og som Sagnet smukt.

Thi Glædens Godvejr er det, som skal berge

Jer Baad paa Farten over Livets Hav;

Til Lykkens Fane er det I maa sværge, —
Et Sorgens Hærtog lagde Jer i Grav

;

I skabtes til, og derfor være priset

Den Haand, som spinder Skjæbnetraaden lang.

At gaa jer Pilgrimsgang til Paradiset

Igjennem fagre Riger frem med Sang.

Se, derfor vil jeg denne Søndagsmorgen,

Skjønt Læge kun og Lægmand, ikke Præst,
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Fredlyse jer for Savnet og for Sorgen

Og vie ind jert Liv til Glædens Fest.

1 Solskin skal I stævne gjennem Stimlen,

For jer skal Stjerner tindre smukt hver Natt,

Jert Liv skal være som et stort Tagfatt,

Til legende som Børn 1 finder Himlen!"

Her taug han stille. Bagom Talens Spog

laa Alvor glyttende som bag en Kaabe

;

Med Fingren over Øjet lett han strøg

Og tomte Glasset ud til sidste Draabe.

Men Ungdomsflokken stormed frem i Klynge

Med fyldte Bægre om de unge To,

I Ban hver Sorg blev lyst, der turde tynge

Det lette Lovværk over deres Bo.

Man strog af Sproget ud hvert Ord, som hyste

En Tanke kun om fjerne Uvejrsdrøn,

Man kransed dem med Lov og man dem lyste

Som Glædens ægte Born i Kuld og Kjøn.

Og mer og mere vildt sig Flokken fletter

I Ringdans over Lyngens brune Bræm;

Man rejser Nidstang hojt mod Morkets Vætter,

Man maner alle Dagens Alfer frem.

Saa faldt der som en Slapphed paa de Vilde.

Den sidste Rest var tomt af Jublens Væld.

Man trykked Parrets Hænder stærkt og stille

og bød et langt og alvorstungt Farvel.

Saa vandred Flokken osterpaa mod Dalen,

og Føreren red langsomt vesterud;

men viftende stod midt i Hojfjellssalen

den unge Maler ene med sin Brud.
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Han svang sin Hatt, og hun lod Sløret flagre,

till Takk for hvert Farvel, som blev dem sendt,

till Takk for hver en Hilsen, stedse svagre,

der lød, till Flokken svandt i Skardets Skrent.

Da saa de paa hinanden stillt en Stund

i Alvors Efterglans af Afskedsstunden ; —
saa sittred frem et Smil om begges Mund,

lig Sol, der sittrer gjennem Løv i Lunden.

Og Smilet voxte till der laa en Verden

af Ungdomslykke lysende deri.

Forglemt var Venners Flok og Venners Færden,

som Sky er glemt saa bratt den strøg forbi.

De saa ej fremad; heller ej tillbage;

de saa kun Nuets straalende Sekund.

De saa ej skræmte Uvejrsfugle jage

med spilte Vinger opp fra Fjord og Sund.

De sprang som glade Søskend Haand i Haand

mod Vest bortover Viddens brune Teppe.

Han var saa slank og smidig som en Vaand,

og hendes Fødder rørte Jorden neppe.

Hun rev sig løs, og leende hun veg,

da rask han atter vilde hende fange, —
og Løbet blev en Flugt og Spøgen Leg,

og deres Ord og Latter blev till Sange:

„ Agnes, min dejlige Sommerfugl, —
dig vil jeg legende fange;

jeg fletter et Nætt med Masker smaa,

og Maskerne er mine Sange."

„Er jeg en Sommerfugl liden og skjær,

saa lad mig af Blomsterne drikke;
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og er du en Sven, som lyster en Leg,

saa jag mig. men fang mig ikke!"

„ Agnes, min dejlige Sommerfugl,

nu har jeg Maskerne flettet;

dig hjælper saa lidet din flagrende Flugt,

snart sidder du fangen i Nættet."

„Er jeg en Sommerfugl ung og blank,

jeg lystig i Legen mig svinger;

men fanger du mig under Nættets Spind —
saa ror ikke ved mine Vinger!"

„Nej, jeg skal løfte dig varlig paa Haand.

og lukke dig ind i mit Hjerte;

der kan du lege dit fiele Liv

den lystigste Leg du lærte."

„Nej, er jeg en Sommerfugl glad og fri,

Er Buret mig ubelejligt;

Jeg ved ej om Livet er langt eller kort.

Men jeg ved det er sommerfugldejligt."

Da standsed de med et. De stod paa Skrenten,

der styrter i et Braadyb ned mod Vest.

Dybt under deres Fedder sejled Glenten,

og Føreren steg varligt af sin Hest.

„Far langsomt her" — saa talte han till Parret

„og dersom I vil værge jer imod

hvad ondt og ildt jer møde kan i Skardet, —
kast Kviste to ikors for eders Fod."

Saa skred han foran, og de unge fulgte

med Hjerter klappende af stille Skrækk,
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mens nu og da et Gufs jog Skodden væk

og viste Dybet, som sig atter dulgte.

Hun holdt ham fast som bange Barn om Kveld

hun hvisked : „er det ikke, som vi stiger

af Livet ud, af Lysets varme Væld, -

—

og skulde dybest ned i Dødens Riger?"

Da løfted sig en Sky, som havde ruget,

i Uvejrsfolder svøbt, paa Bergets Barm, —
og langt bag Skyggelandet dybt i Sluget

steg frem en Verden, vuggende og varm.

Det var et Syn, som ingen Haand kan male; -

det var det store endeløse Hav,

der laa og lyste bagom alle Dale,

som Evigheden lyser bagom Grav.

Der sittred Solguld paa de brede Vande,

og hvide Sejl skar skinnende fra Strand,

lig lyse Længsler over Verdens Pande,

paa Flugten mod Uendlighedens Land.

Og som en Ramme om det store Billed

stod Slugets mørke Vægge, Skyens Tag, —
mens Urdens Ørken var som Forgrund stillet

mod Fjernets Lys i stærke Skyggedrag.

Da jog en Kuling opp i Himmelbrynet

og pisked Bølgevidden højt i Skum.

Saa lagde Skoddens Tæppe sig om Synet,

og slørte for det vide Verdensrum.

Og mere trangt og bratt sig Stien sænkte;

og mere vildt sprang Elven ved dens Kant;

og mere sort stod Bergets Vægg og stængte

for Dalens Løb, mens Viddens Solskjær svandt.
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laa kirkestore Skred langs Stien strodd,

og intet Stråa af Slugets Grusbund skjød,

og ingen Vandrer modte dem paa Færden.

Bleg gik hun ved hans Side, syg i Aanden

;

han hørte Hjertet slaa i hendes Bryst;

hun saa paa ham, som Barnet ser i Vaanden

da smilte han og sang med hævet Røst:

„Agnes, min dejlige Søster,

sig hvorfor dit Hjerte slaar?

Lad ikke Fjellet dig ængste og skræmme;

du er i din Moders Gaard.

Agnes, min Friluftspige, —
vi to har ej nodig at grue;

lydige Born tør gaa om Kveld

i den mørke Spøgelsestue.

Du er i din Moders Spøgelsestue;

men vær ikke klemt i Aanden; —
din Broder følger dig jo mod Sang,

og holder dig trofast i Haanden.

Lad dig ej skræmme hvad du saa hører, —
om Hyl, eller Hundetuden;

det er ikke Kveld, det er ikke Natt;

her er kun Skodder for Ruden.

Ude er Solskin og lysen Dag;

snart aabner sig Dorens Bue;

lad os kun trøstig gaa syngende gjennem

den mørke Spøgelsestue!"
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Og alt som Sangen løfted sig fra Brystet,

saa løfted Sløret sig fra Pigens Syn.

Hun gik ej længer klemt og hjertekrystet;

paa hendes Læber legte Smil og Nyn,

To Stene greb hun, kasted en i Fossen,

og slynged en mod Bergets bratte Vægg,

hvor Kampen stod og trued som en frossen

forstenet Jutul med sit Moseskjægg.

Og kjækk og varm hun raabte: „Nøkk i Elven,

gaa du med Hulken og med Sukk din Gang;

du fylder aldrig os med Frost og Skjælven;

thi vi har Øre kun for Glædens Sang!

Du onde Bergtroll med din runkne Pande,

staa kun og tru os, hvor vi skal forbi;

du stænger dog ej Vejen; vid at vi

skal ud till Leg og Liv i Lykkens Lande!"

Da runger der en Sangerrøst fra Fjellet,

fuldt, som naar Orglet gjennem Kirken gaar.

Den døver Elvens Brag og Fossevældet,

og langt af Led dens brede Bølger slaar.

Den standser Lykkebørnene paa Vejen,

hvor nys trods Nøkk og Jutul frem de foer; —
de studser, lytter, stirrer opp mod Hejen,

der Røsten ruller gjennem Sangens Ord:

„ Herre, gjør mig paa Smerte rig;

skygg for hver fristende Glæde!

Pidsk mig ind under Forsagelsens Flig!

Herre Gud Fader i Himmerig,

lær mig at lide og bede!
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Lær mig at gaa gjennem Kjødets Land

blind for Sol og for Sommer.

Lær mig at ville mer end jeg kan.

Raab paa mig, Herre, min Frelsermand, —
og bøj saa mit Sind, at jeg kommer!

Jorden er som en Vinternatt;

alle Sorger er tindrende Stjerner.

Som Lys for Vildfarendes Fod er de satt; —
slukkes de Lys, da gaar jeg forladt;

jeg ved ikke den, som mig værner.

Sorgen sidder som Dronning prud

i sit isnende Nordlysklæde.

Følg mig, alle, i Natten ud!

Herre, Herre, du Himmerigs Gud,

lær os at lide og bede!"

Saa lød det hojt deroppe, hvor en Sti

sig bugted fra en Afdal gjennem Urden.

Saa lokked det igjennem Alvorsluren

for Verdens Hjord vidt over Skard og Li.

Da kom de to ihug med lønlig Anger,

hvad før blev glemt, at kaste Kors for Fod.

For sent. Her spratt ej nogen Kvist fra Rod,

og ned imod dem kom den stærke Sanger.

Det var en sortklædt Mand med fine Trækk,

lidt bleg, lidt skarp, lidt skaldet over Fanden;

med hojre Haand han visked Sveden væk,

og gik imens med Hatten i den anden.

Hans Øje minded om et Tjern i Skyggen,

om noget, som er dybt og dulgt og gjemt.
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Han bar en snøret Randsel over Ryggen,

og holdt sin Kjæpp indunder Armen klemt.

Hans Vej bar ned mod Bygden som de tvendes.

Han hilste høfligt der han gik forbi

;

dog laa der noget spørgende deri,

som om han tænkte „skulde vi ej kjendes?"

Og samme Tanke greb den unge Maler;

han standsed tvivlsom Manden paa hans Vej

og spurgte: „Brand, er det med dig jeg taler?"

Da svarte hin: „Ja. — Ejnar, er det dig'"

Det var hint Vennepar fra Skoletiden,

som engang stod hinanden brodernær,

som skilltes ad og aldrig mødtes siden,

før halvt som fremmede de mødtes her. —
Hvor meget laa ej mellem nu og Skolen!

Hver gik sin egen Vej i Verden ud;

hver stræved paa sin egen Vis mod Gud, —
en ved Paletten, en paa Prækestolen.

Men Ejnar var den første, som fik Mæle

for alle Minder, der i Sjælen sov.

Han fatted Vennens Hænder lig et Rov,

det han med ingen Mand paa Jord gad dele.

Saa talte han med Glædens Feberhast

om Baandet, han isommer havde bundet, —
om alt sit Haab, — og mente fuldt og fast

han havde Vej till Vennehjertet fundet.

Dog Brand stod stum. Han løsnede med Lempe

sin Haand af Vennens varme Nævetag.

Der legte om hans Mund en Trækkning svag;

han syntes med sig selv en Strid at kjæmpe.
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Han svarte, halvvejs fremmed, halvt forlegen:

„Det er jo godt at vide sig i Havn.

Du er jo Maler nu og har et Navn; —
hver Ve'] er rett, saafremt den er ens egen.

„Men to Slags Vej kan vælges af ens Vilje;

en er at ligne ved en farbar Elv; —
paa den gaar Farten lig en Leg paa Tilje;

en anden er den Vej du bryder selv.

Hin ligger bred for dig og tusind andre;

den sidste maa du sprænge kjækkt med Staal.

Paa den tor du og ingen anden vandre,

før Verden ser den bærer till et Maal.

„0g to Slags Kald kan vække Mandens Evne;

et lokker ham igjennem Drift og Lyst; —
det andet er den Daabens Aand at nævne,

som sænker Flammetungen i hans Bryst.

I Kraft af den et ukjendt Sprog han taler;

i Kraft af den ham hører Sejren till; —
og fik du Naaden af en saadan Ild, —
da fatter jeg at du er bleven Maler.

Da kan du gaa i Hedninglandet ud

og tolke Lysets Sag i Form og Farver,

saa løste Sjæle svinger sig mod Gud,

lig Sommerfugle fra de sprængte Larver.

Da kan du Folkets Jokelhjerter tine;

thi da er du med Himmelen i Pagt.

Men kom ihug, at har du denne Magt,

saa er du vel den eneste hlandt dine."

Han talte med en viss urolig 11.

med dæmpet Stemme og med hede Kinder;
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hans Øjnes Glød var Blodets lig, der skinner

i Uvejrslys paa Spidsen af en Pil.

Det var som om han vred sig under Ordet,

som om han sloges med en lønlig Magt,

som om hans Tanker under Modstand bored

sig Vej og blev ham lydt paa Læben lagt.

Den unge Pige stirred paa ham nøje,

lig en, der spejder i sin Fiendes Lejr.

Saa søgte hun med Tillid Vennens Øje

og krævte, skjønt i Taushed, Svarets Sejr.

Hun var saa trygg, saa sikker i sin Sag,

da Maleren med Alvor tog tillorde:

„Min Ven, det er alt anden Gang idag

du prøver paa vort glade Sind at jorde.

Først har du skygget for os med din Sang,

nu vil du mørkne for os med din Tale;

men giv hvad Navn du vil den glade Trang,

som hvisker i mig: Livet er at male!

Jeg trænger ingen tydende Forklaring;

jeg venter ingen Engel fra det blaa;

Gud sender ej till hver sin Aabenbaring;

mig er det nok at gaa den Vej, jeg maa.

Og lidet har du fattet Skjønheds Gaade, —
kun slett du ved, hvad Kunsten skal og kan, -

ifald du vil at Frelsens Lov skal raade

i Farvedigtets glade Børneland.

O, tror du Blomstens Rett till smukt at tindre

er større, naar den Lægdomskræfter bær

i Stænglens Saftgang og i Bladets Indre,

end naar den kun har Duft og Farveskjær?
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Og tror du Fugl skal sidde stum i Skog,

hvis ej dens Sang kan lindre nogens Klage?

At alt, hvoraf du ej kan Lærdom drage,

er uden Mening i Naturens Bog?

Jeg tror paa Sjælens Rett till Fryd ved Livet,

paa Røstens Rett till Sang for Sangens Skyld; —
at samme Rett er Vaarens Hvidvejs givet,

som den, der givet er till Hægg og Hyld.

Og sig mig saa tillslutt, med Haand paa Hjerte,

med Sandhed fuldt og helt paa Læben lagt, —
fik du det Naadens Kald, som klart dig lærte,

du kaaret er till Lysets Fanevagt?

Har du fornummet Herrens Pindsemorgen?

Har du folt Duen dale paa dit Sind?

Har du hørt Rosten højt fra Himmelborgen

at vie al din Livsensgjerning ind?"

Det var en Stund før Presten samled Ord

for Svaret, som laa gjærende i Barmen;

en Feberglød ham opp i Kinden foer;

han hvisked, mens han greb sin Ven om Armen

„Ja, jeg har Kaldet; men till spredte Tider;

som Maanen voxer det og tager af;

jeg vugges opp og ned, som Skib paa Hav;

i Strid jeg beder og i Bøn jeg strider.

Men jeg vil sejre; først i eget indre,

saa over Brødrene paa Jordens Kreds;

jeg tør ej prutte; jeg er ej tillfreds

med noget; alt maa gjores, intet mindre.

Se, Tidens Kræft er Arbejdets Fordeling;

den ætser alt, hvad der er er helt, ihjæl; —
J — Henrik lb»cn: hflerlidte skrifler II.
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en sørger for sin Bug, en for sin Sjæl,

en for sin Lærdom, en for sin Forkjæling.

Se, derfor er vor Slægt i Dyndet sunken.

Thi Trællen higer nok mod Løftets Land,

men lusker gjennem Livet, lam og lunken,

og havner hvor det helst sig falde kan.

Sig, hvor er den, som vil og tror og ser, —
som slaar for samme Maal, hvorfor han brænder?

Jeg ser ej Mennesker paa Jorden mer;

jeg ser kun Maver, Hoveder og Hænder.

Men det var Mennesker, som Herren skabte.

Det var till Menne[sker at Kristus kom; —
thi det var Mennesker, som var fortabte

og skulde kjøbes løs fra Lovens Dom. —
Nu ligger fast i Grus det store Værk; —
still dig paa Tinden, Mand, og se kun efter; —
græd om du kan, -— og le, hvis du er stærk, —
og raab saa: „ha, de skjønne spildte Kræfter!"

Nu ved du Fingerpeget for min Sjæl.

Grant skjønner jeg at hvad der staar tillbage,

som Livsværk for en Mand i vore Dage,

det er, paany at gjøre Slægten hel.

Mirakeltiden raader ikke længer;

Gud skaber ingen Adam mer paa Jord;

det er till Mandehjælp at Herren trænger,

skal Slægten atter bringes i sit Spor.

Se, derfor vil jeg gaa i Verden ud,

og samle Lemmerne, de spredte Dele,

og skabe Mennesket, det sande hele,

for anden Gang i Lignelse af Gud.
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Og derfor har jeg Krig med dig og dine.

med alle, ved hvis Vrangsyn Slægten faldt, —
som dyrked Sandhed i den enkle Mine.

mens Sandhed er i intet uden alt!"

Med Øjne som en ængstet Fugl i Fælden

svam Pigen paa hans Tankers stride Flod; —
det var som om hun bøjdes under Vælden

af Viljestormen i hans stærke Mod.

Men Ejnar rysted paa sit lyse Hoved

og svarte med et Smil paa venlig Vis:

,.Jeg ser. som Mand du holder, hvad du loved

som Barn, at vorde till et Verdens Ris.

„Jeg mindes godt fra Skolen mangen Stund,

naar ind vi drømte os i Fortids Sage

med al dens Vold, dens Urett og dens Klage,

og digted vidre paa vor Kundskabs Grund; —
till Hjælp og Trøst du aldrig kom i Noden;

du stængte aldrig for de ondes Færd;

du lod det værste ske; men efter Brøden

du stormed frem med Hævnens hvasse Sverd.

Det er det samme Sind. som nu dig driver

till vildt at vende Verden opp og ned; —
men vid, hvert Fn», som opp med Rod du river,

en hedre Spire kræver i sit Sted.

Slukk ikke Tyristikken, skjønt den oser,

for du har Lygten tændt for Folkets Spor; —
stryg ej af Sproget ud de gamle Gloser.

for nye Tanker kræver nye Ord.

Og husk, ens Kald med Livets Vilkaar tKlt

kan staa paa krigersk Fod. Stiftskapellanen
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har knapt sin Plads paa Reformatorbanen ;
—

hvor Fjellet lukker, naaer ej Røsten vidt.

Forståa mig vel. Jeg ved, fra ringe Stilling

er mangen Verdenskjæmpe gaaen ud; —
men dette Folk er myntet till en Skilling; —
forfalsk ej Præget, som det fik af Gud."

Da klukked det i Presten, lig en Latter,

der døde før den frem paa Læben rakk;

et Haanglimt om hans fine Mund sig trakk

og legte der, mens han tog Ordet atter:

„Ja, dette Folk er tvedelt af Natur!

Det er et Storværksfolk naar Glasset klinger,

naar Sang og Tale løser Aandens Vinger

og Tanken flyver fra sit Hverdagsbur.

Det er et Folk med mageløse Minder;

det er et Folk, som var saa stort engang;

det er et Folk af Kæmper og Kæmpinder —
naar Skalden har Bestilling paa en Sang.

Det er et Folk, saa stærkt, saa uforsagt;

"det er et Folk, som knytter Haand mod Østen;

det er et Folk, som staar mod Syd paa Vagt —
naar Taleren ved Gildet hæver Røsten.

Det er et Folk, hvor Hvermand er saa gjæv,

at hele Verden kan hos ham faa lære

hver herlig Egenskab, som skjænker Ære, —
hvad jo et Sandhedsvidne engang skrev.

Det er et Folk, som tryggt tror paa sin Rett

till Verdensstyrelse fra Klippekrogen,

som tog sin Væxt mens Tidens Aand gik trætt; -

sligt Folk er vort — ifølge Skudsmaalsbogen.
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Men klæder Tiden sig i Uvejrskofte,

og tystner Snakken for en Livsdaads Krav,

og gjælder det at svinge Staal for Stav

og bære Slidren tom ved venstre Hofte, —
hvad er saa dette Folk, dets Mænd, dets Kvinder?

Et Folk, som har paa hver en Evne Brist;

et Folk, som giør sig selv saa smaat tillsidst,

at fast af egen Synskreds det forsvinder.

Da skriger Kvinden og da viger Manden;

da stoppes Øret till for Bøn og Bud;

da nævner vi os Fattigfolk ved Stranden,

som. Gudskelov, fik Skillingspræg af Gud.

Hvad har ved Styrkestævnet vi at gjøre?

Hvad gjælder der vel Klippesønnens Skjærv?

Han fik engang for alle jo det Hverv

at styre Plogen og sin Skude fore.

Hvad kan vi for at Fienden sig nærmer?

At bringe Offer er de andres Sag.

Det var till Stads kun at en uklar Sværmer

skar Splitt og Tunge i det norske Flag.

Nej. lad de store Sanifunds Kinder gløde

naar Tidens Aare flommer hed og fuld; —
vi skabtes till at pløje Hav og Muld:

vor Gjerning er at svede, ej at bløde.

Ti Aar endnu, saa har vi Folkemorket,

den klamme Halvnatt for en Dvergfloks Dont,

hvor Viljen virnrer mellem godt og ondt,

hvor Hvermands Syn er dumt, hans Bryst fortørket.

Da ruger Stenkulskyen over Landet,

lig Askeregnen over Oldtids By;
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men ingen ser at Strøget er forbandet,

og ingen rinder det ihug at fly.

Nej, tvertimod! I Gruvens krumme Gange

vil Pusslingflokken kjende sig saa trygg,

og bryde Malmen under Drypvandssange,

med Pukkel paa sin Sjæl som paa sin Rygg.

Hvert Hjerteslag af Hammerslag vil døves,

hvert Sjæleskrig af Sagbladstandens Fil;

ved Venners Ve vil intet Hjerte kløves,

ved Frænders Fald ej slukkes noget Smil.

Og trues selve Troens Sol i Norden

af Tvivlens Fenris under Gluff og Glam, —
vil Dvergens Ættling finde det i Orden,

det er en Sag for andre, ej for ham.

Han hører till et Folk, kun skabt for Kiv,

men ej for Strid for Sejr og for Berømmelse,

han nøjes med at naa, bag dette Liv,

en Smule Salighed eller lidt Fordømmelse.

Hvad rager ham de Naglespor i Hænder?

Hvad Dødens Angst i Oljebergets Lund?

Hvad Blodrubinerne, da Tornens Tænder

bed Herrens Pande i den store Stund?

Det var jo for de andre Kristus døde;

till dem han kom som Kjærlighedens Tolk; —
kun Spanremslaget af den evige Jøde

var hvad vor Herre led for dette Folk!"

Ej Ord blev svaret. Stillt, som rædde Børn,

der gaar paa sorgløs Bærfangst gjennem Lien,

og staar med et for Bergets barske Bjørn,

stod Parret fjettret for ham midt paa Stien.
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Med Øjne bundne till det vrede Skræmsel.

med kolde Hænder i hinanden klemt,

tillbage stirrende, forvildet, skræmt,

de sneg sig lydløst bort og sogte Gjemsel.

De kom ham snart afsyne. Ejnar aanded,

som en, der havde haardt og svarlig stridt;

hun trakk sit Vejr, som en, der tungt har vaandet

sig under Nattens hemske Mareridt.

Han vilde synge, men hans Stemme svigted; —
han vilde le, men da var Rosten hul; —
han vilde spoge, — Spøgen var en Fugl,

som flygted, da den skjønte Jægren sigted.

Saa vendte han sit Syn mod Sydens Pinje,

mod Laurbærlunden, mod Citronens Guid,

mod Sommerlivet i den varme Vigne,

mod Drueklasen, funklende og fuld. —
Med Øret kun hun fanged hvad han malte;

halvt uden Sekraft saa hun over Fjord

og havde kun till Svar de enkle Ord:

„Men saa du hvor han voxte, mens han talte!"



KIRKEVEJENE.

Der er et Sagn om Trollet, som kom gaaende

og skulde over ved en Fjord etsteds —
men skræved ikke vidt nok, og blev staaende

paa hundred Favne Vand. Det rakk tillknæs.

For slige Karle synes Stien dannet,

som bær fra Tinderne till Fjorden ned;

to Dale deler den i trende Led, —
en tre Trins Trapp fra Vidden ned till Våndet.

Gaa timevis og vend saa oppad Øjet,

og du vil tro du staar ved Bergets Rod;

men nedenfor, hvor Dalens Løb er bøjet,

du har det andet Braadyb for din Fod.

Den øvre Dal er trang og sort, skjønt sneløs, —
der haster Isvandsbækkene forbi; —
den nedre Dal er trang og graa og træløs, —
der dør og fødes Mennesker, som vi.

Men tro kun ej du er ved Fjorden fremme,

hvor spredte Sjele bor som Grænseskjell

imellem Liv paa Vang og Død paa Fjell, —
hvor Sol er kold, hvor Armodsdom har hjemme.

De nedre Galler maa du nedad stige;

der ser du Bygder af et andet Slags;

paa favnestore Åkre gulner Aks;

der modner Frugt; dernede bor de rige. —
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Det var i øvre Dalen at de mødtes.

De kom som Lynskyer sejlende till Slag;

de stødte sammen; der gik Glimt og Brag

af Uvejrstævnet, — derpaa bort de stødtes. —
De to tog Vejen ende nedad Bakken;

men Brand gik langsmed Stupet; han var kjendt;

han spændte Skræppen hojere paa Nakken,

skred Fod for Fod med Øjet indad vendt.

Korsdragerlykken lyste paa hans Pande.

Han svælged i den pinefulde Fryd

en Sjæl kan suge af det Ord ..fortryd" —
paa Sprang imellem favne og forbande.

Han havde mødt den sommerglade Sanger,

han havde døvet Sangen med sit Ord,

han havde vendt hans Syn fra Sol till Jord, —
han saa sit Værk og vred sig i sin Anger.

Han bredte sine Arme vidt for Vinden

;

fremover sprang han saa med aaben Favn

;

der brandt en Taare hed og salt paa Kinden;

han raabte, som i Angst, paa Ejnars Navn.

Det blev ej hørt. Og atter sagtned Farten,

og atter svaltes Svien i hans Blod;

udover gik han till han stod paa Knarten.

hvor Stien vinder sig till Bergets Fod.

Langt foran og dybt nede gik de to;

men Hest og Forer var forlængst afsigte.

Hun provte Kloppen, der var lagt som Bro;

det lod som han var rædd den skulde svigte.

Dog over kom de, og med sænkte Hoder

de skred langs Kanden af det vaade Gah;
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hun gik og bar, som Menneskenes Moder,

sin Kundskabs Vinding, Paradisets Tab.

Snart blev de borte mellem Holt og Skred;

men Brand blev ved at stirre, søge, lede

fra Højden, hvor han stod, i Dalen ned; —
det var sin Hjembyggd som han saa dernede.

Han kjendte Våndet, trangt og krumt og sort,

og Jordfaldsbakken med de magre Birke,

den runde Kirkegaard med Stentagsport,

den brustne Bro, den tjærebredde Kirke.

De spredte Grænder kjendte han igjen;

hver Bugt paa Vejen kunde han erindre;

det røde Telthus, saa han, stod der end;

dog tyktes ham at alt var blevet mindre.

Han saa den brede Kløft hvor Fjorden slaar;

han saa en Jagt, som stod till Lands for Børen;

han saa en Brygge og en hvidmalt Gaard; —
det var Landhandlerenkens Gaard paa Øren.

Det var hans Moders Gaard, hans Barndoms Hjem,

der var han voxet mellem Strandens Stene.

Nu myldred der en Hær af Minder frem,

som før forgik i Natten af det ene.

Han skjød dem fra sig og han jog dem væk,

men atter kom de gjækkende og grinende;

„Brand, kan du huske — ?" spurgte de ham pinende; —
hans Bryst blev trangt, han kjendte Hjemmets Skrækk.

Han kjendte Klemslen af at staa i Slægt

med noget, som laa udenfor hans eget;

hans halve Styrke var som fra ham veget

for Tyngslen under Fællesskabets Vægt.
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Hvad stort han nylig vilde, blev ham fremmed;

hans Evner sygned og hans Hug blev sprod;

han kjendte sig ved Nærmelsen af Hjemmet

som Samson klippet i sin Skjøges Skjød.

Han slang sig ned ved Vejen paa en Helle

og sagde halvt i Tanken halvt med Ord

:

Det er som Drauger stod og græd ved Fjord,

det er som Trolle skreg fra alle Fjelle.

Ja, ja, — I kan vel kjende mig igjen,

skjønt jeg er bleven stor fra sidst I saa mig; —
jeg skaaren er af eders Skyldfolks Lænd;

vi er i Slægt og I vil hilse paa mig.

Se nu, hvor mørkt og koldt det blir ved Stævnet;

det trækker opp till Uvejr; det er rett!

Der ude strømmer Regnen strid og tætt;

nu minsker Jagten Sejl; dens Fok er revnet.

Stryg, Storm, og sval min Pande, sval min Kind;

fej Luften ren for alle Mindets Dunster;

der ligger Pest i dem, som ingen Kunster

har Helsebod for uden Fjernets Vind.

Min Moders Gaard — ; se, den er malet ny,

har Teglstenstag og grønne Vinduskarme, —
men ligger vejrhaardt, savner Træers Ly,

har sjelden Sol og aldrig Middagsvarme.

Der gaar hun Aar for Aar, bestandig lig

sig selv, med Rastloshedens evige Lænke paa,

og skjøtter sit og regner og blir rig, —
saa rig, saa rig. at det er styggt at tænke paa.

Med et han lo, men bittert, som i Graad,

idet han Øjet langsmed Liden sænkte; —
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hans Røst lød dæmpet, kort og hvass og kaad,

mens halvt som drømmende han halvlydt tænkte:

„Se, der er Nøddeskogen. Den har Minder!

Der saa jeg første Gang det norske Mod;

der saa jeg første Gang det norske Blod,

og Maaden, hvorpaa det i vor Tid rinder.

Det var den klare Høstdag; godt jeg husker,

hvor Haslen stod og rasled, brun og gul;

paa Rognen hang de røde Bær i Dusker, —
og hvilken Mylder, hvilken Sang af Fugl!

Vi var paa Hjemvejen alt; jeg var den sidste;

højt hang en Hams, og den var svær at naa; —
da hørte jeg som Knas i tørre Kviste,

jeg hørte Trin; det var en Mand jeg saa.

Han gik og bar en Øks indunder Trøjen;

ved hvert et Steg han glytted bag sin Rygg;

saa seg han ned, som magtløs efter Møjen

;

om lidt, saa stod han opp og tyktes trygg.

Han lagde Øksen paa en vindfældt Stamme

og trakk af Lommen opp en Klud, et Baand, —
og skotted atter rundt, og i det samme
han hugg en Finger af sin højre Haand.

Jeg saa kun Blodet sprang; jeg ved ej mere;

jeg løb min Vej og taug med hvad jeg saa.

Men næste Morgen fulgtes jeg med flere

till Thingstad, hvor Sessionen skulde staa.

I Stuen sad Kaptejnen ved et Bord

med Doktor, Foged, Skriver og Betjente.

I Flok stod Byggdens Mænd og skifted Ord;

de hvisked om at Ufred var ivente.
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Og en for en blev raabt paa blandt de unge,

blev maalt og provet og blev skrevet opp;

naar det var gjort, han gik med Miner tunge

tillbage till den hjerteklemte Tropp.

Tillslutt kom en, som bar sin Haand i Klæde.

Hvor Dødens bleg han over Gulvet gik!

Han skulte ned for sig; jeg saa ham svede; —
jeg kjendte ham ved første Øjeblik.

Han viste nølende sin Haand i Bindet

for dem. som sad omkring det lange Bord;

han stammed noget om en Sigd, som foer

i Fingren ind og skar den af till Skindet;

han nævnte noget, som var hændt i Vaade;

han stod som Billed paa en Verdens Nød,

han stod som en, der loj og dog fortrod, —
som Haabløsheden selv, der bad om Naade.

Den hele Almue stimled tætt omkring;

de højned sig paa Tæer, de steg paa Krakke;

de glode, glante, glemte rent at snakke,

og hvert et Blik traff Gutten som et Sting.

Stillt raadslog de en Stund, som sad om Bordet.

Da stod Kaptejnen opp, den gamle, graa; —
han vilde tale men han svælgte Ordet; —
han spytted, pegte ud og sagde ^gaa!"

Og Gutten gik. Folk veg; de gjorde Gang,

hvor han fik slippe gjennem uden Hinder; —
saa rtjdt som f^lodet, der fra Fingren sprang,

saa rodt var Blodets Bluss nu paa hans Kinder.

Han gik fragaarde. længere. hujt tillfjells;

man saa fra Tunet efter ham fortællende

;
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han steg og steg till ikke mer han skjells; —
han hørte hjemme indimellem Fjellene. —

Den Gutten har jeg tænkt paa mangen Dag; —
især hin syttende Mai, da Folket mødte

paa Byens Torv og gik med Sang og Flag

i Prosession till Frihedsmandens Støtte.

For første Gang som Rus jeg der var med;

jeg gik imellem Ungdom frisk og spillende;

jeg kjendte noget grænseløst oppildende

i denne Folkeflod, som sang og skred.

Den brede Gade var for trang for Toget.

Hver Tramm var tætt besatt, hvert Vindu fuldt;

der smilte fagre Kvinder till os huldt;

der blinkte Baand, der dryssed Blomster broget.

Kanoner tordned; Faner slog og flommed,

og Støvet slørte som en Slagdags Flor,

og Folkesangen lød, Smaagutter trommed,

og Hjerter vidned ,.dejligt er vort Nord!"

Vort Lands Fortrøstning og dets Haab i Knopp,

ja, mange tusind stod om Monumentet.

Stillt blev det nu; det lod som en blev ventet.

Da steg en Mand paa Støttefoden opp.

Og Raab og Haandklapp bruste som en Bølge,

og Hurra skingred till Trompeters Skrald;

„der er han!" lød det trindt i Flok og Følge; —

det var et Folk, som hilste paa sin Skald.

Thi denne Mand var Folkets store Digter.

Lys, akselbred og stærk, foruden Hatt.

han stod ved Løven, greb om Stenen fatt,

og mætted Mængdens Syn, som Storhed pligter.
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Og da saa Bifaldskjendelsen var hostet

i nye Raab og Klapp fra langs og tvers,

da løfted han sin Stemme, fyldte Brystet,

og talte, først paa Prosa, saa paa Vers.

Føi^t talte han om Morgensolens Brydning

i Ejdsvoldslunden efter Trældoms Natt;

saa talte han om Friheds vundne Skatt,

og saa om Dagens store Festbetydning.

Hans Øjne skinned i en fugtig Taage, —
og Mængdens Syn var skinnende som hans; —
det var det Skin, som vindes ved at vaage

et Dogn om Bollen i ubændig Dans.

Saa talte han om Sammenhæng i Slægterne

fra før till nu; hans Tales Magt var stor;

i Ban han lyste Folkegudsfornægterne;

vidt over Vrimlen runged disse Ord:

„det Blod, som af en Normands Aare rinder,

det er det Blod, som af Jarl Haakons randt;

det Bluss, som brænder paa en Normands Kinder,

det Bluss paa Tordengudens Kinder brandt!"

Da husked jeg det Blod, som randt i Skogen,

den Kind, som blussed ved det lange Bord; —
et Isdryp gjennem mine Lemmer foer,

et Lyn brød Drømmen af og jeg var vaagen.

Jeg saa mig om. Mon ingen vilde skratte?

Nej, tvertimod; man lytted aandeløs;

kun Mumling lød, som Vellystknurr fra Katte.

hvis Rygge stryges og hvis Hager kløes.

Han kildred Mængden og den lod sig kildre; —
kun jeg stod knuget under Sandheds Vægt;
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jeg vidste hvorfor Blodet plejer silre,

og hvorfor Kinden gløder i vor Slægt.

Jeg løb derfra, som om fra tusind Pøler

jeg skimted Djævle fejre Festens Døgn;

men bag mig skreg en tusindmundet Brøler; —
det var mit Folk, som stempled Skaldens Løgn!

Som Ed paa Løgnen lød Trompeters Skrald,

og Digteren steg ned, endt var hans Tale;

men Sæden, som han lagde, drysses skal

paa Prent igjennem alle Norges Dale.

Der spirer den og der den Rødder slaar;

hvad Høst kan ventes inden hundred Aar?

Naar Løgnens Fyrste taler gjennem Presten,

hvorledes staar det saa vel till blandt Resten?"

Han sprang fra Hellen opp; han saa nedover,

hvor Byggden laa i Skygge vaad og sort;

hans Ansigt var et Uvejr ligt, som sover;

hans Syn var ej blot strengt, men mørkt og haardt.

Han ligned Moses, denne unge Prest; —
i all det gamle Testamentes Vrede

han stod som Herrens Ørn og saa dernede

sit Folk i Ørknen holde Guldkalvsfest.

Dog, atter strøg et Solskjær over Panden;

den lysned og den glatted sig till Ro.

Han saa en Baad, som lagde ud fra Stranden, —
og borte bagom Odden saa han to.

Snart saa han ti, som ind mod Oset gled,

og langsmed Vejene var Liv og Virke;

der vandred Flok paa Flok, og alle skred

mod samme Maal, mod Byggdens gamle Kirke.
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Det var ved Kirketid. Hans Syn sig sænkte

mod denne underlige stille Færd,

og dæmpet fra hans Bryst de Ord sig trængte

:

„Hvad er for Herren disse Sjæles Værd?

Vidt over Jord er nu de hellige Timer;

der peger tusind Tempelspir mod Sky;

der bruser Orglers Flugt; der Klokker kimer;

der kalder Messesang till Fredens Ly.

Der er der SoHskin; der er hojt till Himlen;

derude gnider Aand mod Aand sig blank;

der former Tankens Malm sig till en Hank,

som løfter hver en enkelt over Vrimlen.

Der daler Engle, store, stærke. stille,

og byder sig at bære Slægtens Bud; —
der er det dog fremkommeligt till Gud.

Det gjælder kun at vaage og at ville.

Men her. Se Kirken med sit Spaanværks Tjeld.

Ej Taarn, ej Spir, ej Kors mod Højden peger;

ej Klokker kalder; intet Orgel leger,

og klemt den ligger mellem Fjell og Fjell.

Hvor Himmelstrimen snævres ind af Skavler!

Hvor Taagen trykker paa den morke Hej!

Men endda se, hvor Menigheden kravler

og kryr og myldrer efter Kirkevej.

De stille Folk vil ogsaa være med

at blande Roster ind i Verdenskoret.

Hvad gav Gud Herren dem at loftes ved?

Hvad Due skikkcd han till dem med Ordet?

Hvad fik de udenfor det nogne Liv?

Hvad maner dem till Pris og Takkebonner?
4 — Henrik Ibitcn : KfterUdie tkriflcr II.
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Han bød, han talte ud sit strenge Bliv,

og Folket blev — Elendighedens Sønner.

Et gad jeg vide. Dersom hele Slægten

gik under just som Frelsens Stund var nær,

og disse spartes kun, — mon Syndevægten

var tågen bort med Blod, som nu den er?

Mon Herren havde sendt sin Søn till disse?

Mon Korsets Strid for disse faa var stridt, —
saa stor en Løsning givet for saa lidt?

Jeg tror, jeg tror han havde det tillvisse!"

Han hasted fremad for at naa derned;

men i det samme hopped ud paa Stien

en liden Sten; den trilled og den skred,

till den blev liggende langt nedi Lien.

Han skotted opp; — der stod en ragget Hund

og saa paa ham med Ører spidse, spændte, —
og lige bag ved Hunden stod en Jente,

som lo og holdt et Klæde for sin Mund.

Hun tyktes halvvejs voksen, halvvejs Barn,

varmblodig, frisk og længselfuld og fyldig,

uredig med sig selv, knappt fuldt uskyldig,

men vildsomt anende, skjønt uerfarn.

Hun stod, som om hun gjønte gjennem Taarer,

hun aanded som hun bar paa Lyst og Ve;

gulbrun var Huden; det var lett at se,

at der sprang Taterblod i slige Aarer.

Hun havde Haaret klippet som en Gut.

Dybt under Panden laa de sorte Øjne,

som saa paa Presten stivt og uafbrudt,

saa sælsomt lokkende og dog forfløjne.
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Den korte Stakk slog blaffende om Benene,

og hendes Fod var snørt i Skind og Baand;

Hun bar et Bukkehorn i hojre Haand;

der stod en Buske bag; hun holdt i Grenene.

Forundret, som det Barn der nylig fødtes,

hun stirred ned og Prestens Syn bar opp;

saa gik der skiftvis mellem Sti og Topp

to Spørgsmaal uden Ord, som midtvejs mødtes.

Dog, snart vandt Præsten Mæle; med et Nik

han spurgte mildt „Guds Fred,— hvorlangt gaar Vejen?'

Men Jenten skreg som truffen af et Stik;

hun slapp den Gren hun holdt, og kløv i Hejen.

Hun gav ej Svar, hun bare kløv og kløv;

han hørte Smaasten rasle. Lyngen knirke.

Højt oppe stod hun stille. Kold og sløv

hun saa paa ham og raabte ned „till Kirke!"

Paa nyt hun steg, — steg højere endnu,

og endda hojere; — saa stod hun atter,

holdt Haanden hul for Mund, -— „till Kirke, du!"

hun raabte ned, men denne Gang med Latter.

Hun steg till hun blev borte bag en Flig

af Bræen, som hang udfor, kold og kornet.

„Till Kirke!" raabtes der som i et Skrig,

men denne Gang kom Raabet gjennem Hornet.

„Till Kirke" raabte hun, snart her, snart der,

men altid hojere og længer borte,

snart mellem Bræerne, snart bag de sorte

grusklædte Nuters Flok, som Vidden bær.

„Till Kirke" raabte Jenten, snart med Mund,

snart gjennem Horn, i Haand, snart gjennem begge;
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det Ijomed vidt udover Dalens Bund,

det slog som Gjenlyd fra de nordre Vægge.

„Till Kirke" runged det, snart som en Sang,

snart som en Latter, snart som fjerne Klokker;

snart lød det som et Skrig, og snart det klang,

som naar en Slaatt i Ødemarken lokker.

Det var som noget frøs i Prestens Blod.

Stilk stod han længe stirrende og lyttende,

mens Røsten ruUed, skiftende og flyttende,

snart bag ham, snart fra Siden, snart imod.

Till Kirke skulde hun; men dybt i Dalen

laa Kirken under ham; og hun steg opp.

Hvor langt? Hvor hen? Ind mellem Tind og Topp;

bort mellem Støtterne i Højfjellssalen.

Og dog till Kirke! Kirke? Uvisst blinkte

et Navn som Lynskjær i hans Minders Natt;

det kom, det veg, det hvissled og det vinkte,

det glapp paa Tungen ; men han fik det fatt.

Først lød det ham saa underligt, saa fremmed

;

men mer og mere tog det kjendte Trækk;

tillslutt strøg alle Tidens Taager væk,

og Navnet stod der skarpt i Lys af Hjemmet.

Han kom ihug en Afdal langt derinde,

hvor Vidden hviler under frossen Sne;

den er en Revne mellem Tagg og Tinde,

med Halvloft over, spændt af Skavl og Bræ.

I Frost, i Tø, i Fygvejr Vintren bygger

udover Væggen ludende hint Hvælv; —
igjennem Dalen gaar en leret Elv;

et Fjellvand ligger der med sortblaa Skygger.
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Tidt Hvælvet halvvejs over Dalen naaer;

det skyder sig saa yderligt, saa bristende;

Isbækken tærer hulende og listende;

men Skavlen øger sig fra Aar till Aar.

Dog, kommer saa engang en solvarm Sommer,

da brister Viddens Værk med Brag og Bramm;

da vokser Bækken. Elven slaar og flommer,

og Skavlen brækker paa den bratte Kamm.

Det Lag, som bar den, bort som Isdryp skylles,

og Drøn og Revner varsler om dens Fald;

et BlafF, en Snerøg, — saa et Brøl, et Skrald,

og Skredet gaar og hele Dalen fyldes.

Et Tordenslag, et Rifleskud er nok,

naar Bræen hænger i sit skjøre Belte, —
og gjennem mange Aar maa Elven velte

sig frem i Dybet under lukket Laag.

Han kom ihug, fra dengang han var liden,

et sælsomt Fund, som blev for Dagen bragt.

Langt opp i Tiden foer en Mand paa Jagt,

og ingen havde set og spurgt ham siden.

Han havde jaget Ren etsteds derinde;

et Skud blev løsnet og der gik et Skred; —
man nævnte endnu baade Tid og Sted,

skjønt Sagen selv var hændt for Mandeminde.

Nær hundred Aar derefter fandt de Skytten.

Den knuste Renflok og det truffne Dyr,

hans Rifle, Kuglepungen, Jægerhytten, —
alt kom for Dagen paa den frosne Myr.

Saa skulde smaa og store se paa Fundet;

han kom ihug at han fik folge med.
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Nu husked han, trods Tiden, som var rundet,

hvad Folket kaldte dette hemske Sted.

Iskirken kaldtes det. Der bar en Sti

did opp højt over ham langs Bergvæggskrenten, —
og den, som vil derind, maa her forbi; —
men lige her forbi gik netop Jenten.

Iskirken gik hun till. Et Pust fra Bræen,

et Gufs af Snerøg og af Isslagsvejr

han tyktes kjende da hun stod ham nær.

Hun kom fra Sneen og hun gik till Sneen.

Alt stod for ham i Skjær af denne Kulde.

Han saa sin Hjembyggds Liv, dens Døs, dens Kamp,

som gjennem Sløret af en Rimfrosts Damp;

og det var tvers igjennem den, han skulde.

Han ønsked sig en Hest, gad stryge jagende

hver Grænd, hver Gaard forbi, men mest sin Moers, —
gad intet høre, uden Gnisten spragende

bag Hestens Hovslag, — og saa bent tillfjords.

Ombord, ombord! Hvem lukker sig vel inde,

naar Verden ligger for ham fri og flakk?

Hvem sprænger Sten i Ødemarken brakk,

naar der er odlet Pløjeland at finde?

Hvem planter Kjærner for at høste Frugt,

naar der er Ungtræer nok, som snart har Aldren ?

Hvem skriger Struben hæs i Døgnværkskvaldren,

naar han har Syners Lys og Tankers Flugt?

Hvem sælger Livets Gjerning for saa lidt?

Han husked E nars Ord: Stiftskapellanen

har knappt sin Plads paa Reformatorbanen

;

hvor Fjellet lukker, naaer ej Røsten vidt!



Saa ud af Fjellene og ind i Dagen!

Han højned sig, skjod Rygg, hans Hug var stærk:

Vorherre sad og vented paa hans Værk. —
At gjøre Slægten hel, det var jo Sagen.

Han saa ej Folket vimre for sin Fod;

hans Langsyn fæsted sig mod hojre Baner;

han saa et Storværkstog med Sang og Faner,

med Sejren efter Offer, Fald og Blod.

Med al den Magt, en ensom Sjæl kan eje,

han higed udenfor sit trange Hjem;

der saa han Skimt af sine Kirkeveje,

lig Solskin udenfor en Dor paaklem.

Hvad ragte ham hin Kirkegjæst i Sneen, —
de to, som valgte Glædens Kirkegang, —
den Flok, som krøb i Dalen dyb og trang?

Hvad han skal læge, er jo Verdensveen!

For alle er det jo hans Røst skal tone.

Han gik saa stolt, som Værket alt var gjort, —
saa stor, som om han bar en Tornekrone.

Da saa han opp. Han stod ved Kirkens Port.



VED KIRKEN.

Der gives mangen Byggd langs Norges Led,

hvor Livet er at sulte till man drukner,

hvor hele Slægter slider till de slukner,

som Faers og Farfars Slægt, i Flom og Skred.

Der findes mangen Almue, som fik Rum
paa engang i en Stormands Drengestue;

mangt Gudshus finds, hvor Loftet vilde kue

hver Rygg, som ej af Nød var bøjet krum.

Slig Byggd var denne; slig var Kirken med,

dens Taarn strøg Stormen af, nu stod den kollet,

dens malte Vægge havde Regnen skoldet,

dens Snittværk havde Vejret smuldret ned.

Den gamle Dørkarms Slanger og dens Ranker

var knappt at skimte under Tjærens Lag,

og Dragerne, som fordum bar dens Tag

var byttet om med Stiver eller Planker.

I Bakkeheldet var en hegnet Kreds

hvor Bygdens Børn og Kvinder laa begravet;

Mandsligene laa alle andresteds,

endel i Urden og endel i Havet.

Slett var den skjøttet, denne hellige Jord;

men Porten tyded paa en tænksom Grunder;

thi den var hvælvet, rummelig og stor,

som om den brede Vej gik herindunder.



Her var det Tidens Fødselshjælper stod.

Han lytted; stillt var alt, som hos de døde;

ej Sang ej Messe suste ham imøde;

han greb i Klinken; Laasen holdt imod.

Stængt var det lille Gudshus; ingen Degn

i Koret læste, Ordet blev ej tolket;

saa steg han over Kirkegaardens Hegn;

men ogsaa der var ode; -- hvor var Folket?

Han lytted; Luften dirred tung og lummer;

dog var der noget som dens Stillhed skar;

snart hørte han et Raab og snart et Svar;

snart nævntes der et Navn og snart et Nummer.

Det kom som bagfra Kirken. Did han gik;

nu lød det nærved; han steg over Skillet;

der stod han højt og frit; der traf hans Blik

i Bakken nedenfor et sælsomt Billed.

Det røde Telthus stod hvor Elven rinder

i Bugtning om en Odde ganske nær.

Den hele Alniue, baade Mænd og Kvinder

og Born var samlet i en Klynge her.

De ligned mindre levende end døde;

den sunkne Tinding, Øjets blygraa Ring.

de hæse Røster raabte ham imøde

at det var Hungeren som her holdt Thing.

Det var den gamle Sang, som aldrig ender;

et Uaar, saa en Vinter uden Brod;

en Vaar med tomme Munde, tomme Hænder, —
og saa en Sommertid med Sot og Død.

Og saa et Oppraab som till Jorden faldt,

saa Fattighjælp der ydes tvær og tvungen.
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et varsomt Greb i Sækken og i Pungen —
Halvmættes Skjærv till dem som savner alt.

Der sad en byklædt Fyr paa Telthustrappen

;

i venstre Mundvig Merskumspiben hang,

en gammel guldbrodert Tobakspung slang,

saa tidt han vendte sig, paa Frakkeknappen

Han tyktes være Manden for det hele;

han skrev paa Knæet, læste, raabte opp

snart en snart anden blandt den blege Tropp,

og skifted Korn og Brød i Deles Dele.

Han havde Stunder midt i al sin II

til Spas og Indfald, spøgende, forfløjne;

han saa omkring sig med et mættet Smil,

han lo med matte blanke tinblaa Øjne;

de runde Kinder glindste saa velvillige,

han talte Hvermand till som Kammerat,

han havde Nik og Haandslag till adskillige —
og godt till Ungerne, alt under Prat.

„Der, Nils, er Korn og Penge; far nu hjem,

og hold saa Sult og Fandenskab fra Døren;

Ja sløs nu ikke, Manden min, — og glem

at der er Brændevin at faa paa Øren!

Her, Aslak, har du dit; — afsted, dit Drog,

mætt dem som venter, æd og hold jer glade,

men, kjære Kari, — brænd hans Salmebog, -

jeg mener den med toogfemti Blade!"

Saa lød det uden Opphør. Brød, Moral,

Korn, velment Lære fulgtes ad i Gaven;

en Mand med Guldsnor lo som han var gal,

og holdt sig, bristefærdig, over Maven.
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Men i den blege Klynge var der stille,

et Krampesmil kun over Mængden strog;

hver tog sin Del, den store som den lille,

og uden Takk han gjennem Flokken smøg.

Det var som Noden havde udbrændt Sjælene;

det var som \'iljer her ej mer fandt Ly;

det var som Haabløshedens Vægt af Bly

sig havde hægtet tungt og tætt om Hælene.

Det var som Livet var en Straffedom,

hvis haarde Mening bod at det skal leves;

det var som hver en Prutning var forgjæves,

hver Rejsning ørkesløs, hver Stræben tom.

Brand stod og saa derned; han saa sin Ven,

den unge Pige, Føreren og Hesten;

den tomme Klov blev læsset paa igjen;

af Nisteskræppen deltes ud just Resten.

Saa deltes Pungens Indhold Skjærv for Skjærv,

og de som stod omkring stod stillt og stirrede,

tog hvad der blev dem rakt og gikk forvirrede,

og han paa Trappen glemte fast sit Hverv.

Dog snart han fatted sig og blinkte rundt

som om han havde Del i dette Under;

han raabte till de To: „Giv jer kun Stunder!

gjør godt, saa det forslaar; det er jer undt!

Del ud i Fingerbøl og del i Spand;

vi tar imod det største som det mindste," —
og i et saftigt Smil hans Øjne glindste, —
han saa sig om, da traff hans Syn paa Brand.

Han pegte opp med Piben, nikked, lo,

og raabte „Vend jer. Godtfolk; der er tiere.
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Jeg valgte Tiden heldigt kan I tro;

nu tor jeg bande paa I snart faar mere!

Velkommen, Del Herned! Vi har det trangt!

De har vel hørt om Flommen og om Tørken?

Her sidder jeg med mine Folk i Ørken,

og mine fem smaa Fiske naaer ej langt!"

Men Brand blev staaende, kold, bleg, alvorlig;

i dette Øjeblik var Presten smuk;

og dog det lod som var hans Barm usaarlig

af Mængdens stille Jammer og dens Suk.

Han rysted paa sit Hoved, taug en Stund

og svarte saa „Ja jeg har Brød at give,

men før jeg gav till jer den mindste Skive,

før kasted jeg det hele for en Hund.

Hvor er det Sind hos jer, som frit tør tåge?

Hvor er den Magt som her tor dele ud?

Hvor er den Aand blandt jer, som uden Klage

sig bøjer under Tugtelsen fra Gud?

Følg med; jeg har en bedre Skjenk at yde

end Vederlag for eders spildte Stræv;

kast eders Byrder af og jeg skal tyde

hvad Herrens Haand for jer paa Væggen skrev!"

Det var som om en Konge stod iblandt dem,

saa lydigt bøjde de sig for hans Ord,

og da han gik det var som noget bandt dem

till denne ene ubekjendtes Spor.

De lagde lydløst ned hvad der var skjænket,

de agted ej paa lidet eller stort,

de fulgte efter ham till Kirkens Port,

i Stillhed og i sælsom Spænding lænket.
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Der luktes opp; Brand steg paa Prækestolen

;

de hvisked stillt blandt sig: „det er en Prest I'

Men hin, hvis Ansigt havde lyst som Solen,

stod tvær ved Døren som en ubedt Gjest.

Dødsstillt det var derinde i det skumle,

og Gulvets Bænke fyldtes Rad for Rad;

paa Prækestolen hørtes Præsten mumle,

men ingen kunde høre hvad han bad.

Kort var hans Bon, og nu han talte saa :

„Husk, Mand, du lever ej af Brød allene;

men hvis dit Legems Trang kun bødes paa,

da er det som for Brød dig raktes Stene.

Og kan din hede Hunger slukkes ud

ved Gaverne, som rækkes dig med Haanden.

da har du intet Forhold till din Gud —
og ingen Bro er mellem dig og Aanden.

Jeg stod imorges hojt paa Bergets Tinde

og saa jer stimle hid langs hver en Sti,

da mente jeg I havde ham isinde,

som løfter og i Trængslens Dal gjør fri.

Jeg mente Livet gik sin gamle Gang

iblandt jer, uden Vækkelse for Tanken;

det løfted mig at dog det var jer Trang

at gribe efter ham som Redningsplanken.

Hvor snart at tro sig af sin Skabers Minde,

hvor lett at tro sig af sin Gud forladt,

naar hverken Stjerner eller Sol vil rinde,

naar der er hverken Morgen eller Natt,

naar alt er graat i graat, alting det samme,

den samme Nød idag som den igaar,
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det gamle Billed i den gamle Ramme
saa langt i Tiden opp dit Øje naaer.

Naar intet højner sig og intet synker,

naar Livet trykker som et Taagetelt,

naar ingen harmes og naar ingen klynker,

naar Dommen tåges slig som den er fældt,

naar ingen Rædsel og naar ingen Gammen
slaar Lys og Skyggning over Dagens Tog,

da fristes Sjælen till at synke sammen

og tro sig strøgen ud af Herrens Bog.



BRAND.
ET DRAMATISK DIGT

A F

HENRIK IBSEN.

1865.

Og han skabte Mennesket i sit Billede.

Iste Mosebog

AF FØRSTE HANDLING.
BRAND (kommer frem igjen og lytter ud mod den Kant hvor Bonden gik.) HI 10'^

Der rusler de. Nu faldt der en; [H l--^

det var nok Gutten, Bonden bander.

Aa, han slapp fra det uden Men;

det gaar; de Folk har haarde Pander.

Se saa; nu |der| faldt de begge to,

og Bonden misted nok en Sko. — —
Igaar længerc frem.)

ja. Livet, Livet! Det er svært Isærtl.

hvor Livet er de Godtfolk kjært.

Hver Skrælling lægger slig en Magt

paa Livet, som om Verdens Frelse,

al Menneskenes Sjælehelse,

var paa hans skrale Skuldre lagt.

Hvert billigt Offer villigt svares —
men Livet, Livet, det maa spares.
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(smiler som i en Erindring.)

To Ting har ofte [to lani^er] faldt mig [ofte] ind

og voldte Lattervrid i Maven,

og skaffed mig et barket Skind,

naar Skolemesteren var gnaven.

Den første var en mørkrædd Ugle,

en Fisk med Vandskræk Nummer to;

jeg vilde Mindet fra dem smugle;

men de var i mig, som en Klo.

De blanded sig i alt mit Virke,

de gjested mig bag Kakkelovnskrog,

de fulgte [styrte] mine Syners Tog

i Hjem, i Skole og [som] i Kirke.

Hvad kom det af, det Lattervrid?

Jo, af den dunkelt følte Splid

imellem Tingen, som den er,

og Tingen, som den skulde være,

—

imellem detatmaattebære,
og fmde Byrden altfor svær. —
Men ud fra denne Latters Topp

slaar jeg mit Alvorssyn paa Verden,

ser grejdt at Vrangen er vendt [vender] opp,

at Kravets Bud er langt fra Færden.

[at Krav er et, — et andet Færden.]

Hver Landsmand, hver en [baade] syg og frisk,

er slig en Ugle, slig en Fisk;

han skabtes till et evigt [oybets] Yrke,

og skulde leve Livets Mørke —
og det er det, som gjør ham rædd.

Han viger vag [sky] fra Nattens Bredd,

han skyr sit eget Stjernekammer,

vil ende ind i Dagens Flammer!

Du rædde Ugle, syge Fisk,
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naar kommer den. som gjor dig frisk?

Han kommer nok, Gud pestslaar ingen,

har han ej Helsebod for Tingen!

(standser et Øjehlik, studser og lytter.)

Hvad var det der? Det lød som Sang! —
Ja, det er Sang med Latter blandet;

Hor der, et Hurra, — nu et andet; —
nu tredje, fjerde, femte Gang!

Der rinder Solen; Skodden letter;

jeg ojner alt de vide Sletter;

der skimter jeg det glade Lag;

de staar i Sol paa Højderyggen

;

langt vesterover falder Skyggen; —
de skifter Ord og Nævetag.

Nu skilles de; de Andre vender

mod Øst, men to gaar vesterud

;

der skikked de, som sidste Bud,

Farvel med Hat, med Slør og Hænder.
(gaar længere frem paa en Højde og ser ud.)

Der staar som Lys om disse tvende.

Det er som Skodden gjorde Vej,

som Lyngen klædte Hæld og Hej,

og Himlen lo om ham og hende.

De har et Smil som om en Verden

af Ungdomslykke laa deri;

forglemt er Venners Flok og Færden,

som Sky er glemt, der strøg forbi. m p,2

De ser ej fremad, ej tillbage, |II ]4*\

1 vil kun Ic.m.', vil kun licvc, icrcI le, III 21 '"^ '"

tro halvt om halvt, men ikke se.
H>'

^ Menrik lb«en: Kficrltdie Nknficr II.
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III23pfier •" lægg till, trækk fra saa godt du kan,

[II20efirr>'] dit Facit blir dog ej en Mand!

HI 24* og saasom jo din Gud er gammel,
i'^ ^^ J saa gjætter jeg han bruger Skammel,

og dertill er det i sin Orden

at han betjener sig af Jorden.

III 245 Hvorvidt han og har Tøfler paa,

012038] gg jgj. j^j. ^gj gjj. yggj.^ jgg g^^g.

III 241"^ en venlig [siovsindti Bedstefaer i Himlen
['^21^] som muntrer sig ved Jordlivsvrimlen,

som glædes naar hans Sønnesønner

hver Søndag pent kan lalle Bønner,

og som er rede med et Fy,

hvis nogen ter sig altfor kry.—
Jer Kunst, jer Digtning knapper af,

I gjør ej Fyldest noget Krav.

Jer Stræben er jer Aand at hæve,

men ikke helt et Liv at leve.

I trænger till, for slig at slingre,

en Gud som ser igjennem Fingre,

og derfor maa hans Billed graane

og males med Kallot og Maane.

Men denne Gud er ikke min.

Min gaar sin Gang med Tordentrin,

han er en evig Herkules,

ej nogen Gudfaer paa de [over] treds.

Hans Stemme lytted Verden till,

da han i Tornebuskens Ild
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for Moses stod paa Sinai Berg,

som Kjæmpen staar for D verges Dverg;

han standsed Sol i Gideons Dal;

og [han) gjorde Undre uden Tal

og skulde gjøre (ejer Magt till! dem endnu,

hvis Folk ej var, som hun og

Imen gjor dem ej for Folk som] (hvis Folkets Flok ej var som] dU.

EJNAR. Og du vil skabe Folket om?
BRAND. Det vil jeg, du, saa sandt og vist

jeg ved at jeg till Verden kom

som Læge for dets Sot og Brist.

(GERD.) de hoje brune Uortd Tagger staar

som Gravkors paa en Kirkegaard.

I

BRAND.
I

Hvem rækker længst og videst frem,

hvem vinder forst till Fred og Hjem, —

Jeg ved mit Hverv; de Hoder tre

i Faldet boder Verdens Ve;

faar jeg de trende lagt i Grav,

da rystes Verdenspesten af! —
Opp; rust dig Sjæl! Dit Sverd fra Lænd,

till Kamp for Himlens Odelsmændl

F-'n Dag skal domme, hvem som veg,

og hvem som vandt i denne Leg!

(han gaar neJover Slien )

(Teppet falder )

111 25>^



AF ANDEN HANDLING.

III 40^ ^ BRAND. Hvis i den rette Herres Navn
[113030-31] jg deltes, dækkte de jert Savn.

III 40^0 BRAND. Men [Nej,] Brød i eders [disses] Mund blir Sten,

[11303^] og Sultens Bod blir jer [dem] till Mén.

FOGDEN. Det er umuligt at De ved

hvorlænge disse Stakler led.

][j
^Qi4 Et Uaar, Hungersnød og Sot;

[II 3037] der ligger Lig —

III 41^^ [BRAND.] med Dødsnød han tillblods jer slog,

[II3P'' '5] hvad dyrt han gav, han atter tog!

Og endda kryber I, som før,

en Lazarus for Verdens Dør!

III 4p8 20 hvert Samfund, mægtigt eller [spiidfuidt, spredt og] svagt

[1131" 27]
j jrængslens Tid faar Marg og Magt,

det sløve Syn faar Ørneflugt

III 46^ giv ogsaa nu trods [og Gaven indtiii] Død og Grav!
[1133291
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BRAND. Hvis alt du giver uden Livet, — IIl53-«

da husk at du har intet givet. [1137-"]

MANDEN. Det faar nu være som det vil;

vi gav fordi det trængtes till.

BRAND. Farvel!

MANDEN. Hor, Prest; et Ord endnu.

Gaa gjennem Byggden Grænd for Grænd,

og du skal se du finder Mænd,

om just ej slige Folk, som du.

Følg med mig till vor Kirkegaard,

som neppe vi kan kalde vor;

og du skal se og undres paa

hvi alle Tuer er saa smaa.

Det er fordi at Born og Kvinder

ej trænger større Sovekarm ;
—

læs selv og prøv hvor tidt du finder

et Mandsnavn malt paa Korsets Arm.

BRAND. Og hvor er Byggdens Mænd?
MANDEN. Sporg Uren,

spørg Berget der, hvor Skreden foer,

spørg Tjernet [fossen] og sporg Jordfaldsmuren,

men først og fremst spørg Foss Isjol og Fjord.

BRAND. Og hvorfor siger du mig dette?

MANDEN. Jeg vil at du skal se det rette.

Hver Dag, hver Stund er Timen nær,

hvorhelst du gjor din Gjerning her;

dog, ingen ser som noget stort. III 54'

hvad Hvermands Faer fur ham har gjort. |II .^7-']
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III 58^ MANDEN (ser en Stund paa ham, griber ham om Armen og siger:)

['139-^] Guds Løn at du et Lys har tændt; —
Held os, at vi det Lys har kjendt! —
Ve, dig, som slukte da du gik; — [brand, ve, mig,

som slukte da jeg gik — MANDEN.]

III 58" ve [Ve] os, som saa et Øjeblik!

[II 39^-] (han gaar med de øvrige.)

IlieielVris [BRAND.] skotter sky till alle Sider,

[II 42(ft(r5] gQjy^ [ijgj Q^ skamskudt Korp, der bider.

1117010



I

AGN ES.
I

ham jeg følger som en Soster! III 76'5 25

[IISl»:» 'T

AGNES igriber Brands Haand). Ipd i Natten, ind i Doden ; — III 78^ '

bagom dæmrer Morgenrøden! [1152^**]

(de gaar indover mellem Fjeldenc, HJNAR render sig og skrider langsomt ud mod Fjorden.)

(Teppet falder.)



AF TREDJE HANDLING.
I192(>fior29 [BRAND.] jeg bruger ikke to Slags Vægt
II eOitk--] for Avindsmænd og elsket Slægt.

II 9320 21 Lidt Løgn till Trøst [Logntrosts Grod] i Dødens Stund
1160=55 36]

i^ijj, j^^jjj fQj, Qj,j ^^^^j ^f Naadens Mund.

II OS-** (hæver Hænderne mod Himlen)

II 61^] Du Sandheds Gud som er fortrængt, —
i Mørket slængt, [af siappheds siægt] i Glemsel sænkt,

du er min Arm; min Viljevej

skal gaa som Uiaa en] Bro fra Mænd till dig;

dit Flag skal højt jeg holde hejst,

III 9327 till du i Mennesket blir rejst!

L" *-*! J (Manden kommer tillbage med en anden i Folge.)

III 9718 19 Men hvis han turde? Alt han tør;

[II 63' 2] og han har vist han turde før.

III 10020 23 [FOGDEN.] De faar jo alting —
[II 6431 33] BRAND. Arv og Gjeld

Og dog kan tænkes lige vel

der kom og meldte sig en anden.



— 73

Er ej hvert Samfund som et

(Hvert Folk er Kvist paa samme) T PaC

i Aandens store Sjæleskog,

et [enl voxer aabent, et [en] i Krog.

et [enl staar i Vejrdrag, et [en] i Læ,

et skygger vidt med hundred Grene,

et grønnes over en allene,

li! I02.fifr^

|ll()5rfi.f231

FOGDEN. Den Yttring hører ikke hid; —
tillbage till Kong Beles Tid!

III103«> '3

[11(56-- 23]

om alt det Blod, som der er flydt.

har Sagnet talt men ikke [neppej skrydt;

[DOKTOREN.] Nu tænker jeg De taer med Tak,

skjønt over den De Staven brakk,

hvad Gods og Arv der er at finde,

og stror knappt alt for alle Vinde.

III 10320 21

[1I6(3'« 31]

[iI115.fifr>7

|ll73ffiff<2]

[MANDEN.j at Aandens Sejr i Kjodets Fald

gav Herren dig till Livsenskald, - -

111 llTffior'

[II74.-ruH»]

Men lettest brækkes Træet yngst,

fra højest Topp er Faldet tyngst.

Illll7fft»f'*

(II 75 «ner'!



AF FJERDE HANDLING.
11126-0 26 [AGNES.] ned — o Gud — paa Kirkegaarden!

II 80^^"] BRAND (sagte.) Se tillvejrs; tørr af dig Taaren.

I1134(fter^2 Indad, indad, det var Ordet,

II SScfier^o] du var den, som hitted Sporet.

II143efter3' [FOGDEN.] hver Afhjælp af et Nutidssavn

IlOlcfurS] rnaa ske till Efterslægtens Gavn

II154ffipr3' Men Ynglens Faer, hvem Ynglen skylder

II 98ffier^8-| ^j Syndesmittens Sjælebylder,

han sagtens alt dernede sveder

i Svovelgryden, som det heder.

111 15522 BRAND fefter en tankefuid Taushed.) O, endeløst cr her at sone.

tH99'3] saa ^jljf^ sag broget filtres ind

de tusind Sjæletraades Spind, —
saa ligger Skyld med Skyldværk blandet,

det ene krydsende det andet,

at den, som ser derind, ser Rett



og blodigst Urett vorde et.

Men hvem tor komme frem med Krav

paa Eftergivt, naar selv han gav,

naar selv han doded Sjæle med

den Gift, som slog hans egen ned.

Thi hvor er den, som ensom staar,

usmittet af sin Samtids Saar, —
af Fortids Sot, af Slægtens Kræft,

urørt, om ikkun med en Tæft? —
Se, deri ligger Løgnen skjult,

som ud har dette Samfund huKt.

De gnager paa den gamle Text,

som hemmer baade Flugt og Vext;

de klager paa en haard Natur,

som holder Tanken trangt i Bur;

de skylder paa den Fristermagt,

som er i Kraftløsheden lagt;

de vil sig væk fra Offret vride

ved Gavnlosheden af at lide.

Her ligger Løgnen. Ingen Sjæl

gik fri for Faldets [Budets] Arvedel.

I Samfund, iF.r Landet] lidct eller stort,

hver enkelt Sjæl skal Maalet [fuidt ud] ville;

i Verdens Brag, ved Stranden stille,

skal samme Gjerning proves gjort;

dømt er den Mand, som rommer Lejren m 15530

og ej i Faldet selv ser Sejren. [II 9*)-"]

I

AGNES.
I
(Opphold ; som grchcn if en Tinke skotter hun till Vinduet og sljjer sactc:i \\l 164rflrr'''

Om jeg iDen «om] turdc! Hvis jeg turde. |H I03ffiff"j

ej jeg spørger om jeg hurde!



AF FEMTE HANDLING.
III 197ef!ir29 [PROVSTEN.] naa ja, jeg kommer sagtens a' den,

[II 124(lipri^]
i værste Fald saa gaar jeg fra den.

'•^ 20730 dg overser ej Samtidspligterne,

^^' '^'"']
de retter Trittet efter Flokken,

og derfor faar de Krans om Lokken;

III 2192'' 26 [BRAND.] af et Foredrag, som hvisler,

[II 13821
23J stiger, synker, tordner, hegler

11124427 [Hvor er Norges Flag at se?]

^ "J hvor er nu de Farver tre, —
Regnbueflom fra Maitræ [Maivangen], —

de, der slog og fnøs fra Stangen

under Skrig af Folkesangen,

JII 24433 saa at halvt i Skrækk en Sværmer
l^' '^^^1

Splitt og Tunge skar i Flaget?
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DE HANDLENDE: III 265'

Aase, en Gaardmandsenke.

Pekr Gynt, hendes Søn.

To Kjærringer med Kornsække.

Smeden.

Brylupsgjæster.

Manden paa Hæggstad.

Bruden, hans Datter.

Mads Moen, Brudgom.

Sølve
i

B.RO,T
I

'"dfly^rfolk.

Solvejg
i

it^ . D deres Døttre,
Helga, et Barn

|

Flere Brylupsgjæster,

Kjøgemesteren, Spillemandhn, o. s. v.

En grønklæ:dt Kvinde.

Tre Sæterjenter.

En stygg Unge.

Haugfolk & Trolde.

Udenlandskh Sopolk.

Amtra, Beduinens Datter.

Memnonstøtten. (syngende)

Sfinxen fra Ghize (stum Person)

Frasenfeldt, en Filosof.

TuHU, en Maalstræver fra Malebarkysten.

HissHiN junior, en østerlandsk Minister.



— SO-

EN Levende med et Lig.

KuRGjÆSTER fra forskjellige Lande.

En norsk Skipper.

Styr.mand, Kokk, Matroser.

En Prest.

Et Ligfølge.

Handlingen, der begynder i forrige og slutter i» dette Aarhundrede, fore-

.. 120-33 gaar i Gudbrandsdalen, paa Hojfjeldene, paa Kysten af Afrika, i Ørkenen

[11 166''M
Sahara, i Daarekisten i Cairo, paa Havet o. s. v. o. s. v. —



AF FØRSTE HANDLING.
|AASE.| Opp i hendes aabne Øjne III 268* "

kommer du med Skytter-Logne! — [II 167"""!

PEER GYNT. Først jeg hørte, lig en Klukken, III 268'3

Skrabet af en Rensdyr-Hov. (" J*^"?"]

Bølger brød sig gult mod Strandene; III 270'' '^

men der var ej Don at høre; [" ^^^^^ '"1

bare Svimlens Hvirvel svang

sig i Dans og Sprang og Sang

for mit Syn som for mit Øre.

Ja, der laa vi nu og plasked, III 27P°

Bukken slåp, og jeg var fri ham. I" 169*M

vilde gjerne hængt mig i ham; —
faafængt; — naa; till Stranden naaede

vi dog begge paa en Maade — III 271 -'

Bukken foran og jeg bag ham; |II 170')

|AASh,| (fiindscr, ser pia litm med .store 1'jnc, kan neppe Onde Ord, udbryJcr ||| 272"
cndellf:) III 170'»)

O, din Fandens Ræglesmed!

Jesu Navn, hvor du kan lyve!

Sligt er Gudbrand Glesne hændt

langt tillbage bort i Tiden;

6 - Henrik Ihuen: hflcrUdtc skrihrr II.



III 2722»
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PEER GYNT (gnider Armen) Ja, Gud bcdrcs — var jeg med; III 276'-

for det mig var som fik Pryglene — [II 1~3^]

torr nu [jui Taarerne [craaden renti af Øjet; III 277'' '®

ingen Skjændsel har du døjet; [H 173" -']

ser du vel; i denne Tang

holdt jeg hele Smeden bøjet, —
[AASE.] han kan skjelde paa en Maade, III -79^ ^-

men till Slut faar Jenten raade. I
^''^' ''^

og hvor hun gaar, Fod for Fod

stavrer Knarken lydig efter; —
Ak, min Peer, en grundrig Jente —
(gradende) Odelsjente I Tænk dig till;

AASE. Stakkels dig; — 111279=^3 2.5

spar dig for den Friervej! I" '' " ^

(En liden Højde med Krattskog og Lyng. Landevejen gaar nedenom 111287'^

Foden «f Bakkeheldet.) [II 178'^]

(PEER GYNT kommer ovenfra; han standser hvor Udsigten aabner sig

over mod Hæggstad.)

PEER GYNT. Der ligger Hæggstad. Snart er jeg fremme.

Jeg skal træde en Dans, som de sent skal glemme.

(standser lidt.)

Hele Tunet er myldrende fuldt. —
ll,'dc paa Tunet Uc myldrer som Myj-g I

Skulde jeg gaa? — Eller skulde jeg vente? —
Dersom de Blot ikke lo saa skjult.

JDen Helvedcs Skik, at le bag ens Rygg I I

Den Skik har de alle, baade Gut og Jente.

(knytter H;indcrne.)

Den Helvedes Latter! Hele Byggdcn leer, —
ikke fremfor en; ikke saa en selv det ser, —
pyt; da kunde en slaa de Djævler i Synet.

Nej, de stryger forbi, fodlett, som Katten,

„Gu' signe Modet". de letter paa Hatten; —
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men bag en, bag en de vender sig om,

trækker paa Munden, myser med Brynet,

siger intet, gaar videre, stillt som de kom

;

men saa tænker de; — bag en; tænker saa en kjender.

det tvers igjennem en svier og brænder, —
de siger intet; skamskjænder ingen,

bare Tanker, ordløse Tanker og Smil;

En kunde skrige, som Sagbladet under en Fil.

III 288» Og saa bag en ! Det er det stygge ved Tingen

!

[II 178-']
(kort Opphold)

III 288'-' ^^ (lytter pludselig, og skjuler sig mellem Buskene. Nogle Bryllupsgjæster kommer forbi)

[II 17832 37] ^^ KONE (i Samtalen) Ja, hvor skal en tro, det ender tillsidst?

EN MAND. I Tugthuset, tænker jeg.

KONEN. Det gjør det visst.

III 289^7 ASLAK SMED (tin nogle Andre, idet de gaar forbi:) Ho, ho [Nej, se],

['^ ^'^ i Peer Gynt, det drukne Svin -—

!

PEER GYNT (farer halvt ivejret) Hvad Slag?

SMEDEN (læner sig till Gjerdet og smaagriner) Rejs paa dig, GuttCn miu !

PEER GYNT. Hvad Djævel — Smeden ! Hvad vil du?

SMEDEN. Staar Lunde-Sviren ved endnu?

PEER GYNT (springer opp) Gaa med det gode!

SMEDEN. Skal saa, ja.

Men, Gut, hvor kommer du ifra?

Sex Uger væk. Bergtagen? Hvad?

111289-^ ASLAK SMED (tiii nogle Andre, idet de gaar forbi :) Der Ugger han, dct Svin,

[II 17932] Qg sover Brændevinsrusen ud.

PEER GYNT (farer opp) Hvad nu — ! Haa, Smed, er det dig.

SMEDEN. Er det Sexugers-Sviren, du ligger og sover af dig her?

PEER GYNT. Løgn!

SMEDEN. Kan du nægte at du strøg af Byggden for sex Uger siden,

— efter Stævnet paa Lunde ?

PEER GYNT. Men ikke drukket!
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PEER GYNT. Jeg har gjort store Ting, jeg. Smed I

SMEDEN. Lad hore.

PEER GYNT. Kommer ingen ved.

SMEDEN (lidt efier) Du skal till Hæggstad?

PEER GYNT. Nej.

SMEDEN. En Tid

det sagdes Jenten var dig blid.

PEER GYNT. Nu ser du till du kommer frem!

SMEDEN. Er det for min Skyld du tyr hjem?

PEER GYNT. Jeg rædd —

?

SMEDEN. Bevars vel, Gutten mini

Men hvis du siden skifter Sind, —
saa sig, din Moer faar bruge Flid

og se at faa dig skuret hvid.

PEER GYNT. Du svarte Korp!

SMEDEN. Og glem ej. Peer,

at flikke lidt paa Bag og Knær.

Der kommer gjæve Folk tillgaards,

og du er nu saa vidt tillaars,

at det vil tykkes lidet gjildt,

ifald du render som en Pilt

med Fredsflag fra dit Agterskilt.

PEER GYNT. Till Helved —

!

SMEDEN. Tak. Gjør som jeg bad dig.

Godkveld. Vi hilser Bruden fra dig. 111291'-

(dc Raar.) [II 180""')

SMEDEN. Folk siger, du har ranglet om i Vestfjeldene —
PEER GYNT. jeg har gjort store Gjerninger der, du I

FLERE (under almindelig Latter) Aa, fortæll, Peer!

PEER GYNT. Ikke et Ord. Lad mig være.

SMEDEN. Skal du till Hægostad?

PEER GYNT. Nej! III 2iX)"

SMEDEN. Rett gjør du i det. jeg skal did. [II 180^



— se-

in 294'0=1* PEER GYNT (kommer livfuld og hed.)

[11181^" '] Hvem er den sprækeste Jente i Ringen?

Hun skal faa danse.

Naa, svarer der ingen?

III 303» [PEER GYNT.] Jeg har et Par Buxer med Lommen fuld

[" 1852-]
af Sølvpenge!

FLERE (under Latter) Sølv? Du mener visst Guid!

PEER GYNT (i stigende Stemning) Jeg kunde gjøre jer rige som

Grever!

NOGLE. Aa, gjør det!

PEER GYNT. Aldrig saa længe jeg lever!

III 30612 PEER GYNT. Jo! Og saa er jeg kanske paa en Kant;
[II 186^^] mgf, det er fordi de andre har krænkt mig.

Vil du — ?

SOLVEJG. Tør ej, saa gjerne jeg vilde.

PEER GYNT. Hvad er du rædd for?

SOLVEJG. Mest for Faer.

PEER GYNT. Faer? Ja vel; han er af de stille,

hænger med Hodet; hvad? Naa, svar!

SOLVEJG. Hvad skal jeg svare?

PEER GYNT. Faer din er Læser?

Det samme er sagtens Moer din med?

Naa, vil du svare!

SOLVEJG. Lad mig være i Fred,

PEER GYNT. Hej, hvor højt I bærer jer [bær eders] Næser!

Aa, jeg skjønte jer strax, da I kom tillgaards.

Moer din smisked; han tog till Hatten,

tassed forbi, fodlett som Katten

;

fint og sødt kan I snakke; ja Kors; —
men Tankerne er af et andet Brygg — —
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(slaar om og siger som i Angst) III 307'^

Dans med mig, Solvejg! [II 187'*]

SOLVEJG. De vil slaa ham. Moer. 111308^

EN GUT. Lad os heller gjone med alle hans Løgne. I'l 187^^]

EN ANDEN. Sparke ham for Bagen!

EN TREDJE. Spytte ham i Øjne.

SMEDEN. Jeg stikker ikke opp, før jeg faar ham slagtet!

SOLVEJGS MODER. Der kan du se, hvor den Tomsing

er agtet.

SOLVEJG. Alle er om ham. som Dagens Fugle III 308"

med Skratt om den fattige [en ensiigi solsky Ugle. t'' '^"1

FADEREN. Hvad gaar der a' dig! HI 3092»

BRUDGOMMEN. Tænk, Peer Gynt — t" 188'-]

AASE (med et skrig.) Har de tåget ham af Dage!

BRUDGOMMEN. Nej, Peer Gynt har tåget Bj-uden fra mig—
MÆNGDEN. Bruden!

AASE. Det Afskum

!

MODEREN. I bratteste Berget iFjeiietl

se han stiger paa Gjetens Vis!

BRUDGOMMEN. Han bær' hende, Moer, som en bærer

en Gris!

AASE (truer opp till haml O, gid du faldt ned og - -

!

(skrigcr I Angst) Tfæd varsomt i Hældet!

BRUDGOMMENS FADER. Den Gjerning skal koste ham

Liv og Helse! in 310'-'-

AASE. Tag Gaard og Grund, kan det Sonnen min frelse! [Il 188"]



AF ANDEN HANDLING.

III 317-'"23 AASE. Der findes ej Gjerning, som er ham for stor!

[II
192"~i2]

j^gj^ j^jjj, Kejser, ifald han faar leve saa længe!

III 319 (fc-2 (Hinsides Våndet.)

fll IQScfter'']
(PEER GYNT ligger mellem Blaabærtuerne. Fra og till river han i Lyngen,

imellemstunder græder lian.)

PEER GYNT. Hvad skal det bli till?

(vrider sig) Nej, Hcrregud,

at ikke jeg tænkte mig om itide!

(ser bort mod Våndet) Det var kanske klogest at springe ud •

(vrider paa sig igjen) Men saa skal en ligge saa længe og stride.

Og saa lever de andre, (tier lidt)

Ligge kold og bleg,

være væk fra det alt, baade Lag og Leg. —
Solskin er det ogsaa. — Den som kunde

slukke Solen og drage dem med tillgrunde.

SOLVEJG (kommer med HELGA) Her kan du hvile, till de andre

vinder frem,

PEER GYNT (farer halvt ivejret) Naa!

SOLVEJG. Aa, nej da -— ! (vll raabe tlllbage)

PEER GYNT (springer opp) Hys! Er I mange?

[II IQSeftcr»]

III SlQpflcr'-
(Hinsides Våndet.)

(PEER GYNT staar paa Sprang. SOLVEJG har netopp stodt paa ham.)

PEER GYNT. Solvejg!

SOLVEJG. Peer!

PEER GYNT. Saa kom du da!

SOLVEJG. Men Ingrid —
PEER GYNT. Hun er langt herfra —
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SOLVEJG (peger ud) Bare de gamle.

PEER GYNT. Naa. bare dem.

Ja, for levende laer jeg mig ikke fange!

SOLVEJG. Men Ingrid — ?

PEER GYNT. Hvad hun?

SOLVEJG. Hvor er hun?

PEER GYNT 'kort.) Gaaet hjem.

SOLVEJG. Hjem!

PEER GYNT (biæser) Hvad tror du jeg bryr mig om hende?

SOLVEJG. Men hvor kunde du —

?

PEER GYNT (afbrydende) Ja ja, — lad det faa Ende!

(SOLVEJG tier; han ser en Stund stillt paa hende, derpaa siger han:)

Du skulde fulgt mig till Dansen, du.

SOLVEJG. Hvor kan du nævne slig Smaasag nu?

PEER GYNT. Stort eller ringt, — du ser, hvor det fylder.

SOLVEJG (brister i Graad) O, for en Synd, at paa mig du skylder!

PEER GYNT. Ingen Synd! Du ægged idrev migl till Vold og

Harme!

(kister paa sig) Till Hclvede gik det.

SOLVEJG. Saa Gud sig forbarme —

!

PEER GYNT. Vil du gjore det godt?

SOLVEJG. Ja, saa sandt og visst

mig hjælpe Gud Fader og Jesus Krist!

PEER GYNT (ser paa hende) Danse?

SOLVEJG. Danse? Ja, saa længe du vil!

PEER GYNT. Ja, Takk, men nu skal der mere till.

SOLVEJG. Ja, saa vil jeg mere.

PEER GYNT. Saa bliv heroppe.

Vi skal vejde Reen mellem Tinder og Toppe —
jeg skal tømre et Hus, som ingen skal finde —
en Kongsgaard i Storskogen inderst inde —
vil du?

SOLVEJG (viRcr) Jesu Navn da!
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PEER GYNT. Det er jer ligt!

Ja eller Nej!

SOLVEJG. Kan du tænke sligt!

PEER GYNT. Faar jeg kysse dig da? Siden kan du gaa.

SOLVEJG. Jesu Navn da!

PEER GYNT. Svar! Faar jeg Lov till det? Naa!

SOLVEJG. Kan du tænke sligt!

PEER GYNT (om ndt» Jeg var dum, at jeg bad. —
Gaa, som du kom; jeg er lige glad!

(vil gaa; idetsamme kommer AASE, fulgt af SOLVEJGS FORÆLDRE.)

AASE. Naa, saa findes du dog! O, din Tyv, din Røver!

Du slutter ikke, du, før du Hjertet mit kløver!

Hvor er Ingrid, Skarn! Fort, skaff hende frem!

SOLVEJG. Nej, skjend ikke, Moer, han har sendt hende hjem!

MANDEN. Sendt hende hjem?

AASE. Aa, saa hjælp os Vorherre!

Det første var galt; men det sidste er værre!

SOLVEJG. Værre?

AASE. Hjem! Gud bedre; hvad har du gjort!

PEER GYNT. Ingen Præk; jeg faar se, jeg kan komme bort!

MANDEN. Kan du rende fra Synden?

AASE. Min stakkars Gut!

PEER GYNT. Ti stille! Du gjør mig rent yr tillslut!

AASE. Ja jeg skal tie; men tag saa tillbens;

men [hare] sig mig, hvorhen?

PEER GYNT. Det er lige ens. (vender sig med et till Manden.)

Mand, giv mig Datter din. Lad os gaa sammen.

Hun kan være mig baade till Gagn og Gammen.

MODEREN. Till dig [aase. Aa jaii

MANDEN. Før gad jeg tømre hendes Kiste.

PEER GYNT. Godt skal hun faa det.

AASE. Jeg skaffer Niste!
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PEER GYNT. Du mener vel de rykker os opp med Rod;

at Gaarden og alt stryger med i Bod. —
Jeg skal bygge en tigange storre istedet;

vent bare till et Aar eller fem—sex er ledet. —
MANDEN. Godt; du skal faa hende.

PEER GYNT. Vil du!

MANDEN. Ja.

Paa et Vilkaar.

PEER GYNT. Vel, vel; bare sig ifra!

MANDEN. Gaa ned, og giv dig under Lovens Tugt;

kræv selv den Straf som er Brødens Frugt;

læss paa dig Menneskenes Spott og Foragt,

vær stærk alene ved din Ydmygheds Magt.

Syv Aar i Tugthuset, siger Loven.

Bær dem alle syv som en Bod fraoven

;

og har du baaret dem og kommer till Byggden atter,

og er sindet (vii) som nu, saa skal du faa min Datter.

KONEN. Mand!

AASE. Skulde du hørt slig Snakk!

PEER GYNT. I Tugthuset!

MANDEN. Gjennem. Vil du?

PEER GYNT. Nej Takk!

MANDEN. Hor mig; hør mig, forlorne Sjæl!

Djævlen spiller om dig; mærker du det ikke?

Han har alt vundet din bedste Deel!

Nu staar Resten og vipper paa en eneste Brikke.

Aldrig bydes dig at vælge som nu.

Fald eller Frelse; Lovsang eller Gru!

Lad Livsens Alvor slaa dig sonder og sammen,

smelte dig, luttre dig till Due fra Ravn,

forbrænde dig saa du stiger skjæ*r af Flanmien !

Vælg, vælg, vælg i Vorherres Navn!

PEER GYNT. Kan du tænke sligt!
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MANDEN. Er det urett krævet?

PEER GYNT. Hvad ved jeg det? Men jeg maa da faa levet,

jeg maa da faa basket i Verden først;

jeg kan da ikke gaa og stænge mig inde,

kanske slide ondt, døje Sult og Tørst; —
Mand, du faar bedre Vilkaar finde.

MANDEN. Opprejs i dit Hjerte Herrens Tabernakel.

Tjen syv Aar, som Jakob for Rakel.

AASE. Syv Aar er længe.

MANDEN. Evigheden længer.

III321vfifr5 FØRSTE JENTE. Ikke Svig forstaar du!

nil93efur29] ANDEN. Nej var det ligt!

TREDJE. De er langvejs. Og saa har de Forfald og sligt.

III 322-' (PEER GYNT kommer yr og forvildet.)

[II19419] PEER GYNT. Staa! Nu svinder det igjen!

Mur og Gavl og Taarn og Tinder, —
alting ud i intet rinder; —
Haa, se der! De blanke Mænd

!

For en Mylr i alle Kløfter!

Se nu hvor de gjør sig lange,

hvor de voxer, hvor de løfter

Hegrefødderne. Ja, kom!

Mener I Peer Gynt at fange; —
den Ting skal vi nappes om.

Naa; hvor blir [biev] de af, de mange?

Hele Højden er jo tom; —
Væk de flød som Regnbustrimer. —
Hvad er det som skjær i Synet?

Og saa det, som langvejs kimer?

Hu, det klemmer over Brynet;
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værker, værker; hvem. for Fanden,

skrued mig den Ring om Panden. —
Jaget hele lange Dagen

;

og saa det, som værre var, —
løb jeg ikke der og bar

den fordømte Bukk paa Bagen!

Dans paa V^olden ; Leg og Mjød.

Mer end saa. Hm; Takk som byder.

Jente, du blir bleg og rød; —
bævrer mellem Lyst og Nød; —
sig saa, om Peer Gynt var Skryder.

(Snetoppene blinker stærkere og stærkere mod Kveldsolen.)

Se, se der! Se Farfars Hus!

Lys slaar ud fra hver en Rude!

De er væk de gamle Klude;

Ætten rejser sig af Grus.

For en Staak! Hej, der er Gilde;

Provst, Kaptejn, lad Glas og Flaske

tvers igjennem Ruden klaske; l'i
—

det iDet) er rett! lad gaa tillspilde! — —
(skriger ud) Nlssen paa Loftet er endnu ilive

!

Af stort er du kommen; till stort skal du blive!

(springer fremad, men render Panden mod Fjeldvæggcn, falder og bliver liggende.)

(En stor hvælvet Sat; det blinker og iyaer fra Loftet og fia Vxggene.)

(PEER (iYNT ligger paa en bred Bænk. EN GRØNKL/T.DT KViNDE .sidder

og bt*jer sig over ham.)

DEN GRØNKLÆDTE. Er det sandt?

PEER GYNT. Saa sandt, som at her er gjildt ;

saa sandt. som at du er en dejlig Kvindc;

jeg skal fare med baade fint og snildt;

du skal hverken træde Væven eller spinde. III 325"

DEN GRØNKLÆDTE. Og dii vil ikke slaa mig? (II 196")
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111328^ {Dovregubbens Sal. Stort Troldgtlde. Selskabet sidder tillbords. DOVREGUBBEN i Høj-

I-" '^^ J sædet, ved hans Side PEER GYNT og DEN GRØNKLÆDTE KVINDE, begge i Bryllups-

klæder. TROLDE af begge Kjøn langs Bordet.)

KOR (unisono.) Saa vaagne vi vel opp engang

og bryde Lænker, Baand og Tvang!

For Dovre, Troldes Fødeland,

vi denne Skaal vil tømme!

DOVREGUBBEN (taler fra Højsædet.)

De fem første Viser gjaldt Fædrenelandet,

og de otte sidste gjaldt ikke noget andet.

Det er vakkert; det viser et samlet Sind,

som aldrig ser ud, men bestandig ind.

Nu kunde vi paa en anden [ændret] Vis

forkynde os selv vort Dovres Pris;

vi kunde bytte Sangen med Tale.

Min Svigerson fra de fremmede Dale

bør kjende det Folk han skal færdes iblandt;

lad os tale om os selv, usminket og sandt,

saa kildres vort Øre og han blir vis.

Ill 328* (Dovregubbens Sal. Stor Forsamling af Troldfolk, Haugfolk og Tomtegubber. DOVRE-

rn iQQll GUBBEN selv sidder i Højsædet med Krone paa Hovedet og Spir i Haanden.

l^' '^^ J PEER GYNT staar for ham.)

TROLDE. Æd ham! Æd ham! Kristenmands Søn bejler till Dovre

gubbens Datter!

TROLDUNGER. Maa jeg knibe et Stykke af Laaret?

ANDRE. Maa jeg bide en Finger af?

TROLDHEX (med en Slev.) Skal han paa Spid eller i Gryde.

TROLDE. Slagt ham; flåa ham! Uhørt Voghals, han bejler till Dovre

gubbens Datter!

DOVREGUBBEN. Isvand i Blodet. I gamle Dage kunde det ikke

være taalt; men vi er gaaet tillagters, det kan ikke nægtes, og Tiden som

slider Bergvæggen, den slider ogsaa Kanterne af Nabo og Nabo imellem.

111329^ Der er ikke nær saa stor Skillnad mellem Kristenmand og Troll nu

[II 1982'] som før.
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HOFTROLDET. Bestandig har Kongen det Maal for Øje,

paa engang at gavne og at fornøje.

PROFESSORTROLDET IVISDOMSTROLDET) (reiser sig.)

Det er sagtens mig, som, skjønt ufortjent,

med Kongens Oppfordring at tale var ment.

Jeg er ej beredt; jeg fattes Ord; —
jeg vil holde den Tale jeg holdt ifjor;

jeg holdt den ogsaa for to Aar siden;

men et og andet kan glemmes med Tiden;

og maaske slutted den ogsaa imuiigt var det den siunedl inde

et eller andet |hisi eiier her et inogeti] gyldent Frø,

der var værd at trives og ikke at do

ved at gaa de ærede Trolde af Minde. —
Altsaa da, som jeg selv har sagt —
i Forstenelsen ligger vor rette Magt,

DOVREGUBBEN. Stopp! Det er bedre at Ordet blir lagt

i Munden paa hver som kjender till Tingen,

noget kjender hver, men alt ved Ikjenderl ingen.

HOFTROLDET. Det er Visdomsord!

DOVREGUBBEN. [fald du kan.

saa sig os, hvad skiller Trold fra Mand?

PROFESSORTROLDET. Derude under det skimrende Hvælv

det heder: Mand. du skal være dig selv.

Herinde i Skyggen mellem Troldenes Flok

det heder: Trold, vær dig selv — nok.

BISPETROLDET. Ordet .,nok" , min Søn ; det Ord skal du mærke •

„Nok" min Søn; det kløvende, stærke

Ord maa staa i dit Vaabenmærke -

PEER GYNT. Nej men —
DOVREGUBBEN. Det maa. skal du her vorde Herre.

PEER GYNT. Aa ja, lad gaa. Det er jo ikke værre.

DOVREGUBBEN. Nævn vor hjemlige Levevis

alt till vor og vort Dovres Pris.
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FOLKETROLDET. Koen giver Kager

og Studen iMjød;

spørg ej om den smager

salt eller sød; —
Hovedsagen er. det faar du ej glemme:

den er brygget herhjemme.

PEER GYNT. Fanden med eders hjemlige Drikk; —
Jeg vænner mig aldrig till Landsens Skikk.

DO\'REGL'BBEX. Bollen følger med. og den er af Guid;

vel værd at tommes till Randen fuld.

PEER GYNT. Der staar jo skrevet: du skal tvinge din Natur,

i Længden falder Drikken vel mindre sur; —
lad gaa!

DO\'REGUBBEN. Se det er fornuftigt talt;

med Tiden vil du finde, her er ikke saa galt.

(till Digtertroldet.i

Hvad er vore Øjnes og Ørers Glæde,

og hvordan skal et skikkeligt Trold sig klæde?

DIGTERTROLDET. I \'admel slaar vor Sangmo sit tarme-

strængte Spil;

i Stutthoser tripper \or Dansemø dertill;

alting f]ellvirket. ingenting fra Dalen,

undtagen Silkeslojfen yderst paa Halen.

PEER GYNT. .Men jeg har ingen —
DO\'REGUBBEN. Hvad du ikke har kanst du faa;

vi skal hæfte den nett og behændigt paa.

Du faar en Gyldenst\-kkes Slojfe at bære

og det gjælder her for den højeste Ære —
PEER GYNT. Der siges jo, Mennesket er kun et Fnug; —

og lidt faar en læmpes efter Lands Skikk og Brug —
lad gaa

I

DO\'REGUBBEN. Du est en fornuftig Fyr.
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PEER GYNT (for sig selv)

En Hale gjor jo ingen Mand till et Dyr. Ill 332-*

DOVREGUBBEN. [II 200"]

111330^

PEER GYNT. Sletingen, saa vidt jeg mærker; [II 1990]

[Stortrold vil stege og Smaatrold vil klore.

Ligesaa hos os, naar bare de turde.]

de er ens i baade Idræt og Værker [Brugl.

DOVREGUBBEN. Sandt nok det er et af Tidens Mærker iværkerl

at den ene efter den anden hærmer,

at Grande sig till nærmeste Grande nærmer, 111330'^

men Dag er Dag og Kveld er Kveld, [Il 199'«]

Aanden bekjender jer Tunge skingrende; III 338'' ^

og dog gjælder kun det, som kan gribes med Fingrene. I" 203 •'

J

[PEER GYNT. I Tvi! For en Natt! Det er vel. den er runden. — 111345"'

Den, som havde sig en lagebrændt Sild. '" ~^^^'
'

(spytter igjen) Det cr Fanden till vassen Smag i Munden!

Henrik Ihsen: Ffterltdte «kriricr II.



AF TREDJE HANDLING.
III 35126 29 [AASE.] her i Stuen faar jeg sidde till min Død;

[II 210-6 27] Qg jg|. kaitjte de endda for Naadsensbrød —

III 356*5 21 [SOLVEJG.] heroppe en tykkes at Sang er tillhuse.

[1121320-23] p££p GYNT. Og her kan du trives alle dine Dage?

SOLVEJG. Den Vej, jeg har traadt, bær aldrig tillbage.

PEER GYNT. Knappt tør jeg tro det før jeg ser dig i Stuen

;

III 35921 [KVINDEN.] Jeg er nøjsom, Gut, jeg kræver ikke alt;

[11215^] bare Smulerne, som fra den rige faldt.

Jenten faar det bedste; [jenten og jeg] vi skal dele og

skifte dig;

I11361(ltii'^ [PEER GYNT.] Men hun kjender [ved] jo saa mangt og saa

[II2l5dkr36] meget vildt

jeg har øvet, og det tykkes hende næsten gjildt.

Men Vildskab og Stygghed er ikke et;

en brunes af Sol og af Søleskvett. —



FJERDE HANDLING. •"^^74'

[II 223']
(Paa Kysten af Afrika. Palmeskov. Udenfor Land ligger en l.ysiyacht med

norsk og amerikansk Flag oppe.)

(I.ystigt Selskab ved Frokostbord, hvilende paa Hynder og Sivmatter og med Solsejl over.

PEER GYNT, en smuk middelaldrende Herre i elegant Rejsedragt med Guldhriller og ditto

I.orgnet, præsiderer som Vært for Bordenden. MR: COTTON, Deherrer TRUMPETER-
STRÅLE og EBERKOPF spisende og drikkende. Monsieur BALLON ryger Cigar og blader

i en Bunke Aviser.)

PEER GYNT. Drikk, mine Herrer; Vinen er skabt

till at nydes, som vi till at nyde.

MR: COTTON. De er en fortræflelig Vært. Mr: Gynt!

PEER GYNT. Det er en Kompliment till min Mynt.

till min Kokk. og min Hovmester.

MR. COTTON. Werry well! 1113742'

En Skaal for det ærede Treklovers Held! [II 223"']

I
PEER GYNT.) jeg har bestandig havt Iden satis jeg auid heri for Øje: MI 379ffirr'

paa engang gavne og fornoje. [11 22tvrirr '"]

om ti Aars Tid jeg havde Navn III 379-' "

som ftjrste Mand blandt Charlstowns Rhedre; [1122(5-* -J

min Flaade fyldte fast vor Havn;

og i mit Testament betænker 111.^82'^"

jeg femogtyvc Negerenker. [lI22.s-'-'j

PEER GYNT. \-.n lidcn en. en lunt forforende III.W^

till det i et (tg alt afgjorende. — [11229]
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Sætt dine Penge flott paa Spil,

og tab dem, hvis det saa skal være;

med Ligevægt du kan det bære,

thi næste Gang du vilde vil,

hvis ej, er dog ej Tabet førende

till noget helt og fuldt afgjørende.

Sætt ind din Ære for en Tid,

du kan jo altid faa den skyllet

fra sort till graa, fra graa till hvid,

og kan du ej, — med Æren spættet,

blott i en gylden Kaabe hyllet,

det er i Verdens Øjne fuldt [fast]

saa godt som

[du gaar, som] Om du gik Uplettet.

Det Tab er heller ikke førende

till noget helt og fuldt afgjørende.

Sætt ind Samvittigheden med,

samt hvad man kalder indre Fred, —
men notabene uafvidende.

Selv Paulus stod mod Lyset stridende

og tramped trodsigt imod Brodden

;

men hvo tør kalde den Mand raaden?

Hvorfor? Fordi det ej var førende

till noget endeligt afgjørende.

Hvad altsaa hele Kunsten gjælder,

den store Kunst at eje Mod,

111383^" det er at staa med valgfri Fod

[11229"] imellem alle Livets Fælder;

III 393^' *E' andet Sted paa Kysten. Yachten ses langt ude for fuld Damp.)

rn 9^4181 (PEER GYNT paa Stranden, løber frem og tilbage.)

PEER GYNT. En Drøm! Bare Drøm! Nu vaagner jeg snart.

Den staar fra Land! Og i rasende Fart!
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En Droml Jeg vil det skal være en Drøm!

[Bare Vævl Jeg lagde mig drukken og yr!]

Forfærdeligt! Hu, det er Sandhed desværre.

Mine Slyngler af Venner — hor mig, Vorherre!

du er jo saa vis og rettfærdig; -— o, døm!

Byd dem paa Timen vende tillbage!

Her kan jeg umuligt ende mine Dage.

Det er mig det gjælder! O, Vorherre, pass paa!

Tag dig af mig, Fader, ellers maa jeg forgaa —
Hør mig! Lad ligge de andre Sager;

Verden skjøtter sig nok selv imens! —
De sejler! Han er døv for Bønner og Klager;

det er nett; en Gud, som paa Raad er læns.

Fort; takk af og gaa till dine Fædre,

naar du ikke skjønner at stelle det bedre —
1 Ørken; forladt; og det stunder mod Kveld —
Hvad skal jeg — ! Aa, Gud hjælpe og trøste mig vel!

Det er mig, Peer (Pctcri Gynt, som raaber! Aa hor!

Det er dog umuligt din Vilje at jeg dør!

Jeg har dog forskyldt at du tog dig af mig

og lod mig beholde Livet, som du gav mig!

Hør! Jeg har skillt mig ved Negerplantagen

og skikket Missionærer over till Asien —

^

en Haandsrækkning er dog en anden værd, — III 394"*

bare hjælp mig ombord - [II235-'J

Det stunder liideri mod Kveld. Jeg faar finde et Træ; 111305'"

derborte svajer en højstammet Palme, I" 235^"]

kan jeg klyve deropp, har jeg Trygghed og Læ.

og hvis jeg saa |(»er hvu |eg| dertill kunde en Salme. —
det var ilde jeg ikke tog Bogen med

;

men Viljen faar gjælde i Gjerningens Sted. —
Kvelden er ikke Morgenen lig,
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111395-^ en Dag som denne har jeg aldrig levet,

[II 235^'^] hvor dejligt at føle sin Aand saa hævet,

III 39529 Hvad var det [dette]? Er her Folk? Der var en, som snøfted—
[II 235^*] Det tasser i Grenene —

! Uf, for et Skrig!

O, frels — ! Pyt, bare en Abekatt —

!

Der er fler end den ene; — det var dog forbandet;

nu kaster de Frugter; nej, det er noget andet;

fatalt! Jeg faar en urolig Natt.

Naa; der staar jo skrevet: du skal vaage og fægte!

(prover at sove men forstyrres igjen)

Jeg maa faa en Pind for det Uvæsen satt.

Jeg maa se at faa fanget en af de Knægte,

hængt ham og krængt ham og klædt mig ud

paa Sætt og Vis i hans lodne Hud,

saa vil de andre tro, jeg er ægte.

Det vigtigste er at forvrænge Talen

og øve sig i at svanse med Halen.

De sagde i Norge, og det er sandt:

tud med de Ulve du er iblandt.

Man faar jo læmpes efter Skikk og Brug.

Ak, hvad er vi Mennesker? Kun et Fnug.

(urolig.) Nej, ikke saa ganske; beholder jeg Helden,

er jeg viss paa, Vorherre sørger for Frelsen.

Bare bygge paa ham. Han ved, hvad Portion

af Nødens Kalk jeg formaar at drikke.

Han er faderlig sindet imod min Person —
111395^3 (siaar om sig.) Der var Bæstet igjen! Hm; jeg traf ham ikke!

m 235''-l (vedbliver at fægte med Abekatten.)

III 396* (! Udkanten af en Oase. Tidlig Morgen. Oppsadlede Heste.)

fil 236'1 (ARABERE i Forvirring mellem hverandre.)

FØRSTE ARABER. Væk er Scheikens hvide Ganger!

ANDEN ARABER (kommer.) Scheikens hellige Dragt er stjaalen!
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OPPSYNSMAND. Hundred Rørslag under Saalen,

hvis I flux ej Tyven fanger! III 396"
(Araberne stiger tillhest og galopperer flokkevis i alle Rettninger.) [II 236*1

(Klippefuld Egn i Ørkenen.) Ill 398'

(TO TYVE i en BergklDft med Kejserens Hest og Klædning.) [II 237'-]

HESTETYVEN. Landsetunger her og der og paa alle Sider!

KLÆDNINGSTYVEN. Landsetunger spillende som Slangens

Brodd.

HESTETYVEN. Slikkende efter vore Halse; snoende sig,

strækkende sig —- ve, ve!

KLÆDNINGSTYVEN. Allah er stor, men hvorfor bod du mig

at lytte efter onde Raad naar jeg har smagt den forbudne

Drik —
HESTETYVEN. Han er stor, men min Fader var en Tyv, I1I398"'

og hans Fader og hans Faders Fader, og det bliver i Blodet — [11237-^]

[PEER GYNT] <sætter sig ned.) III 399"

Her er svalt at hvile og strække sine Fødder. I" ^^^' j

Lejet i Palmen var temmelig smalt,

forresten var det sletikke saa galt.

Det var ærgerligt dog med den Ahekatt

som bombarderte den halve Natt

min Rygg og min Nakke med Daddelnodder.

Kommer han igjen med flere till Natten,

maa jeg faa en Pind for det Uvæsen satt,

jeg maa se at faa fanget en af de Knægte,

hængt ham og krængt ham og svobt Ikiædtl mig ind ludl,

saa godt jeg formaar, i hans laadne Skind lHudi;l,l

kanske iKail vil de andre tro jeg er ægte;

kanske kan jeg hjælpe mig blot med Halen;

med den paa i Murket man ligner en Alen

af samme Stykke som Abekatten.
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De sagde i Norge, og det er sandt:

tud med de Ulve, du er iblandt.

Man maa slutte sig till sin Omgivnings Tropp;

den Theori holder Stikk i Længden.

Vil Mængden ej till den enkelte opp,

skal den enkelte bare gaa ned till Mængden.

Der staar jo skrevet: Hovmod maa bøjes;

Og hvo sig fornedrer, han skal opphøjes.

Opphøjes? Ja, det vil ske med mig.

Det er umuligt at tænke sig andet.

Fatum vil hjælpe mig bort fra Landet

og sørge for at jeg kommer ivej.

Dette her er en Prøvelse, intet videre

;

og den [sandt nok], den kunde jo været blidere ;[]

men [Naa,] ingen Klage! Jeg er viss paa Frelsen,

III 400'* naar bare Vorherre under mig Helsen —

•

[II 238 ] (tænder sin Cigar og strækker sig)

III 40021 hvad skal den till? Naturen er ødsel.

['^ 2^^*] Et Gravland, saa stort som Maanens Skive,

et Dødens Hollan i, lavt, under Havet,

skabt for aldrig at vækkes tillive;

født for [, og] i samme Stund at begraves [begravet] —
Er det Sjø, det i Øst, det blanke, flakke,

som glittrer? Nej, kun et Sansebedrag,

Havet er i Vest, her lige bag

dæmmet ude fra Ørken ved en skraanende Bakke —
(en Tanke farer gjennem ham.)

Dæmmet ude? Saa kunde jeg — ? Himmel og Jord —

!

Hvilken Tanke, isnende, svimlende stor!

Det er saa! Jo! Jeg er ikke gal!

Dæmmet ude! Et Gjennembrudd blot! En Kanal —

-

III 400^'' Som en skyllende Flod [syndfiod] vilde [saa] Våndene skylle

i^^^^^ i ind gjennem Svælget og Ørkenen fylde —

!
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Og ti Aar efter toer Forskeren sikker 111401'

i sin Waggon till den ovre Nil! [11209-

Hvilken en Menneskehedens Vinding, —
og hvilken udødelig Krans om min Tinding!

Kejser Peer Gynt! Her har jeg mit Land!

Jeg er jo dets Skaber i fuld Forstand.

Midt i mit Hav, paa en fed Oase

vil jeg forplante den norske Race,

forædle dens Blod ved engelsk Krydsning.

(det dulske Blod er jo kongelig! næsten,

og engelsk Krydsning vil gjøre Resten,)

Kejser Peer Gynt! Ja, saa skal det være!

Endelig, endelig kom jeg till Æ>e!

Endelig fik jeg da Slægten rejst

saa højt, som den aldrig for har knejst.

Verden er gammel, nu kommer Raden

till Gyntiana, det unge Land

;

rundt om en Bugt paa en højnende Strand

vil jeg bygge Peeropolis, Hovedstaden —
Nu blot Kapitaler, saa er det gjort.

En Nogle af Guid till Havets Port!

For Frihed jubles i alle Lande.

Nu sender jeg ud over Verden et Raab.

og bringer adaare Befrielsens Daab

till de dejlige bundne vordende Strande;

et Korstog mod Dnden! Den rige Puger

skal aabne for Sækken. der han ligger og ruger

Nu frem! Jeg maa frem i Øst eller Vest!

Mit Rige, — mit halve Rige for en Hest

(Hcslcn vrinsker)

En Hest — en Klædning — et blinkende Værge

Umuligt - jo virkelig Hvad! Jeg har læst

etsteds at Troen kan Hytte Bjerge —
men at Troen ogsaa kan flytte en Hest —

?
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Aa Våas! Man skal tåge Lykken som den sendes;

ak, Fatum, jeg kunde knæle for din Fod.

(kaster Kaftanen om sig og stiger opp)

Rapp dig, rapp dig, min Ganger god!

I1I402'3 Paa Ridestellet skal Storfolk kjendes!

[II 240^^] (han jager ind i Ørken)

III 404efter^'' Det var [er] jo den skjære Dumhed at nægte,

[II 241efter^-] naar Majoriteten svær man er ægte.

III 405^2-33 ^Pqj- modne Kavallerer det yndige mister

[II 243 '-] sin Magnet og da er det dets Modsatts som frister.]

Disse Fedder; de er ikke ganske rene,

de er snart sagt skidne, især det ene.

III 409eiieri' det, at vide: du kan drikke, —
[II 245efnr9] Og jgg ej paa Mosten stikke

111412^^^ Vekheds Overmaal [Fejghed, potensert] er Grumhed,

[II24635-36J Tanken i sin Overdrift

111412-^^*^ Men som Yngling kun jeg være
[11247'='"^*'] kan mig selv, min lille kjære!

III 4132 gammel Kall faar vissne Hænder,
[II 247-^ hver og en faar vissen Sjæl.

Derfor, Pige, vil jeg herske,

som en Sultan høj og hel,

ej paa Sandets gule Banker,

ej blandt Spaniens mørke Ranker,

III 4139 men, paa Basis af det færske,

[II 247-'] i en Piges første Tanker.

11141316 naar jeg vinker, skal du komme
[112473^] jeg vil Orden i min Stat!



107

Hendes Slummer, den har Kronen

paa min Kejserpande satt; —

Ungdom. Anitra, det er et Mysterium,

og gale Streger er Ungdoms Kriterium —

11141413 u

[1124823 24]

III416'*

[II249"J

Men det var igrunden kun Slumpetræff;

en bides, en anden slipper med et BjæfT.

Ja, Stillingen daarlig iPmfet; ja daanigt detl er og blir.

Der staar i den klassiske Poesien [paa Prent i Fiiosonen)

At Sandhed rummes i Daarskab og Ipaa Bunden af cni Svir,

og Sattsen er rigtig (saa uder sattseni i Theorien

;

men [men Praxis staar farrdij; med Ironien,

for) Rusen, man henter i Påere-Naturen,

har jævnlig en [unæRteiigl Bismag af Daarskabsmixturen.

Saa (Det) gik det [saal med mig! Hm, tænke sig till;

at standse Tiden med at trippe og danse!

jeg har lidt i Amerika, lidt i Pungen,

og er ikke just till Tiggerstaven tvungen —
Men dette middels er igrunden bedst;

jeg er ikke bunden af Vogn og Hest,

har ingen Besvær med Kudsk og Kjærre,

kort sagt, jeg er Situationens Herre -

11419"

II 251-^"]

Og desforuden, al positiv Viden

blir mer eller mindre aflæggs med Tiden

Og alle de andre Betingelser har jeg,

IOk det >om JCK l<ar al brinKc for DiKcn

er jo nettopp det K)'n'*lic Syn paa Sagen.

I

14UI-^

1 25 r-"]

II 419"

II2oP«]

II 420'

II25I*')

II421tflfr«

II251rfirf3-'
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III 42321-23 [MEMNONSTØTTEN.] fang de Fugle;

[II 2542 1] pj,øy g^ raade

Sangens Gaade!

III431efM-2i [PEER GYNT] isagte.) Gud fri mig; jeg hører dem surre og

[II 259eltn-'] sværme —
BEGR. Nej Takk; vi, Minoritetens Lemmer,

har længe nok ventet Frigjørelsens Stund —
PEER GYNT.

11143726 han hænger sig virkelig — Gud vær mig naadig!

[11263^1 i en faktisk Pæl, bogstavelig talt —

111438^ '^ HUSSEJN (trænger sig frem) Er det sandt at vor Kejser er

[II26312-1S] kommen idag?

Er det Dem? Ja, det er en afgjort Sag —
Godt! Er her Noter, som skal besvares?



AF FEMTE HANDLING.

[PEER GYNT. I De gamle (frossnci Kallene smisker saa smaat; ill 442frifr'^

hun tykkes ikke se det, men ved det godt. [II 265>fi«-'-]

PEER GYNT. Det er smaat, nu har jeg tæret de sidste m 443"

Smuler[ne] af min Erindringsniste. [II zeScfur^^]

Jeg vil ikke dette med glædeligt Møde; 111447'^

sligt maa jeg da paa Sætt og Vis kunne øde; |I12ti7'"]

har jeg ikke Lys, skal de andres slukkne —
har en Penge, som det siges, saa favner en langt;

er en rigtig sig selv, saa mægter en mangt —
Nu har jeg detl (Brændevin; hihi!) Jeg vil drikke dem 111447'»

drukkne [112(57")

selv har de Ide h.r vwdel Døden for Øjne skinbarlig; 111 441»"*

i et Vejr, som dette her, er Vorherre farlig; — 1112r)9')

og enddog, istedetfor at toje sig og dægge,

er det som de nættopp paa Trods vilde ægge —

alle faar de lulges ad fra Dækk till Hvælv; I1144it'°

slaar Hævnen sin Klo i Baadsmand og Kokken, 1II2W^)

saa stryger jeg sagtens |tillhundsj med i Flokken.

Der er noget uhyggcligt. rent uforklarligt

i det som en kalder for medansvarligt —
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der er ingen Skyld og dog er der Straf,

det er som om Skuddet paa Maafaa traff,

I [44932 det er som om Styreren mangled [lukked et] Øje

11269'^] eller idetmindste ikke tog det saa nøje, —

II 450^ ^ Jeg tror det er galt at være for from, —
II 269'* 1^] og Uhygge er der ved hele Stasen —

IH52(fioiio [PASSAGEREN.] hvad De kalder [finder] styggt, det kalder [finder]

II 270,rifr0] jegdejligt;

og hvad De kalder farligt, kalder jeg belejligt —

II 4538 13 PEER GYNT. Vig fra mig! De er en ugudelig Kropp
1 1270-'' 27 P] Bespottelige Mand; De ægger Himlen opp —

II465'3 Gaar Lykken imod, har man [en] Trøsten [Lønnen] og Æren
II 278^] af et Levnets Førsel i Samklang med Læren.

Det er jo en Satts som ikke kan falde

at Bibelens Ord er anvendeligt for alle.

Nu fremad paa Vejen [nu i Langvejen, Gut: FaH trygg og till-

freds; [i ]

kanhænde [jeg tænker,] jeg som Livsløn vinder min Proces;

jeg er jo [Camiei Peer Gynt, er [han er] født og baaren

som eneste Odelsarving till Gaarden; —
og skaffer [ja, under] Vorherre mig Ly og Sul,

saa betænker [under] jeg Presten med [hans] Offer till Jul.

(han gaar.)

III465'9
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en Digter var der som extemporerte

imens man en Finger eller to amputerte (hans Hjerneskal

trepanertel.

Blandt de andre Virtuoser kom ogsaa Fanden III 471

for at friste Lykken som saa mangen anden [II 281'

det er grejdt at Mennesket er en Log.

Det er ikke Kofter, det er selve Kroppen

han skaller af sig till K)ærneknoppen.

Men det er det fine, at inderst derinde

er Logens inderste [safiigste] selv at finde

III 473'-

[11282^^]

(ANDRE (rullende)] TilveJTs vi vilde

i Vester og ØSter Ipaa vinger og Rosterl,

og her maa vi trille

IVISSNE BLADF.I Vi er Værker,

du skulde villet os,

PEER GYNT. Jeg har grædt i Rondesumpen, —
lige fuldt jeg fik paa R -!

Tanker og Taarer, og hele Klatten,

og Værker og Viljer — ! Et Flor om Hatten I

PEER GYNT. God Lykke, Gubbe, og vel derned!

Kan jeg rive mig los, saa kommer jeg med.

Vi skal spille sammen, med Kroner af Stråa.

En Kejser og en Konge med Haler paa I

II 47610 M

II 28428 -'"1

Il 47,52.< 24

11284^' "••1

II 4772* 2fl

II2S52' 2'-)

11479r|l.f-'

II28tM>r'«)

II 493" «^

II2P4'-' '^1
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I1I510-* SOLVEJG (synger sagte ) Sov du, encstc Guttcn min;

[II 303^''] jeg skal vugge dig, jeg skal vaage.

Sov og drøm dig i Himlen ind;

jeg skal skjærme mod Sol og Vind,

værge dig mod lidt [styggt] fra Koll og Tind,

vifte dig fra Panden Ræddslens Taage.

JII5J116 Sov du dyreste Gutten min;

[II 304''*] jeg skal vugge dig, jeg skal vaage.
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PERSONERNE:

Kammerherre Brattsberg, Værksejer.

Erik Brattsberg, juridisk Kandidat og Grosserer, hans Søn.

Margrete, Grossererens Frue.

Frøken Thora Brattsberg, Kammerherrens Datter.

Doktor Fjeldbo, Værkslæge.

Overrettssagfører Stenborg.

Proprietær Monsen paa Storli.

Ragna, hans Datter.

Bastian, hans Søn, Polytekniker.

Candidat Helle, Huslærer paa Storh.

Amtsfuldmægtig Ringdal.

Anders Lundestad, Gaardbruger.

Daniel Hejre.

Madam Bagholmen, Landhandlerenke.

Bogtrykker Aslaksen.

Landsfolk, Gjæster, Oppvartere, o. s. v.

(Handlingen foregaar i det sondenfjeldske Norge, dels paa

Værket, dels i Omegnen.)



I.

FØRSTE AKT. IV p
[11309'

(I7de Mai. Aften. Fulkefest. Birkelund ved Herregaarden. Musik og Dans i Baggrunden

Foran flere dækkede Borde. En Talerstol i Midten noget tillbage.)

(FOLKEMASSE i Bevægelse. I Forgrunden tillvenstre FESTKOMITEEN, hvoriblandt FULD-

MÆGTIG RINGDAL og ANDERS LUNDESTAD. SAGFØRER STENBORG, PR0PR1ET.€R
MONSEN, hans Son BASTIAN samt BOGTRYKKI.R ASLAKSEN kommer ud af Sværmen.)

[STENBORG. Men nu kom vi jo fra Deres Datter.

MONSEN. Aa Ragna finder os nok igjen —
BASTIAN. Candidat Helle er desuden med hende.

STENBORG. Helle?

MONSEN. Naa naa, Sagfører — De skal ikke tåge saa paa-

vej for det; jeg er med Dem, ser De, og saa — —
STENBORG. Er De det?

MONSEN. Det er vi allesammen, tænker jeg —

|

STENBORG ihcnimod Venstre.» Se, her er et ledigt Bord; her kan

vi — —
(MONSEN. Ja, her kunde vi kanske sidde i Fred ii v| for

Kreti og Pleti, her kunde vi snakke lidt nærmere om det som --
|

(raabcr:) Hej I Opvarter!

RINGDAL. Undskyld; det Bord er forbeholdt —
STENBORG. Forbeholdt? For hvem?

RINGDAL. For Kammerherrens.

STENBORG. Aa hvad! Kammerherrens! De kan jo sidde et

andet Steds. Her er jo desuden ingen af dem tillstede.

DANIEL HEJRE. (^trvKcr forhi.) Jo, Tjeneren og Kudsken. Stort

skal det nu være. Gud naade os!

{LUNDESTAD. Ja. Bordet faar nu staa som sagt er.|
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[LUNDESTAD. De maa nu ikke fortryde paa det; men vi er

her paa Kammerherrens Grund — hele Lunden har han over-

ladt os, og saa er det ikke mere end billigt — — ],

PROPRIETÆR MONSEN, (over mod Højre.) Kom, Herr Stenborg;

vi sidder ligesaa godt her. Oppvarter! Fire Flasker Champagne

for min Regning! [Jeg er Monsen!]

STENBORG. (sætter sig.) Jeg maa virkelig sige at dette her har

forundret mig [Eget Bord! Under særligt Tillsyn af Festkommiteen ! Og det paa

selve Ftihedsdagen 1 Og I gode, skikkelige, prægtige .Mennesker forresten, — 1 finder jer i sligt?l

ASLAKSEN. Aa, Herr Stenborg, De er ny her i Egnen endnu!

STENBORG. En saadan Kasteaand —
ASLAKSEN. Den gaar igjennem alle vore lokale Forholde.

STENBORG. Og l]a men] at en Mand, som gamle Lundestad»

en saadan [kjæk] Frihedsmand [llgefrem [slig en] Prihedsmand —

]

MONSEN. Lundestad? Kalder De ham Frihedsmand? [Ja, da

det gjaldt at svinge sig opp — at komme i Skuddet — da hans

Faer blev gammel — for Alting gaar i Arv her — ] Nej, [Men]

nu sidder han for fast i Sadlen. —
STENBORG. For fast? Aa [Pytt], han maatte da vel kunne

vippes. [Ja det vil nu vise sig —

]

ASLAKSEN. Rett saa [Hurra, Hr sagfører] ! Bare vipp væk!

[MONSEN. Men skulde noget ske, saa maatte det rigtignok

ske snart. Valgdagen er [staar] for Døren —

]

STENBORG. Jeg siger jo ikke at jeg —
ASLAKSEN. Jo, netopp De! De er Manden. De er ung og

uafhængig. [De har Snakketøj, som man siger — min Avis

staar till Tjeneste — ] De har Handlekraft og Evner —
;
jo, jeg

kunde give Dem en artig Liste paa Ting, som her burde rodes

opp i. Vent blot till De faar satt Dem [bedre] ind i de lokale

Forholde —
[MONSEN. Ja hvorledes er jeg ikke bleven skubbet tillside

paa alle Kanter? Gives der en Tillidspost at bortgive, en Bank-

bestyrerpost eller sligt, saa gives den till Folk som, som
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ASLAKSEN. Som har Tillid — ja —
MONSEN. Ja, som har Partiets Tillid —
MONSEN. Selv mine Born maa holde for — Bastian — jeg

kan sige jeg har givet ham en tredobbelt Oppdragelse — forst

var han halvvejs paavej till at blive Student — , saa forsogte

han sig som Maler — og endelig som Civilingeniør—

]

|NB Daniel Hejre.]

DANIEL HEJRE. Aa, tor jeg bede om lidt Ild i min Cigar.

(soger i Lommeme.i Hvad nu? Har jeg glemt mine Cigarer hjemme?

MONSEN. Vær saa god; vil De prøve en af mine?

DANIEL HEJRE. Takk; lad gaa.

MONSEN. Og et Glas Champagne?

DANIEL HEJRE. Nej Takk; den Champagne man faar her.

— naa, ja, et lidet Glas kan jeg jo maaske for godt Selskabs

Skyld — jAa Aslaksen hent mig et Glas!| (hilser paa stenborg.) Frem-

med Ansigt. Nylig ankommen? Formodentlig Sagfører Sten-

borg, hvis jeg ikke fejler

MONSEN. Ganske rigtig. Sagfører Stenborg, Herr Daniel Hejre -

ASLAKSEN. Skogejer.

DANIEL HEJRE. Forhenværende, rettere sagt. Nu har jeg

skillt mig ved det hele; er gaaet fra det, kan man gjerne sige;

— ikke Fallit; — de maa De Død og Pine ikke tro!

STENBORG. Nej Gud bevares —
(MONSEN. Drik. drik mens det skummer. Højstærede.)

DANIEL HEJRE. Men (Offer for] Kjæltringstreger, ser De;

|for| Kneb og sligt noget, noksagt — naa ja, jeg vil haabe det

blot er forbigaaende. Naar jeg faar mine ældre Processer og

nogle andre Affærer fra Haanden, saa skal min gode Kammer-

herre Brattsberg for en Dag. Skaall

STENBORG. Hvad for noget? Har Kammerherren ribbet

Dem? iKammfrherren rihhcr da ikke Folk'|

(MONSEN. Hm!
ASLAKSEN. Haa!(
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DANIEL HEJRE. Ja, det har jeg faaet fole! [siger De det, unge

Menneske — De er ung, varmtfolende, godtroende efter Ynglingens Maade; det er smukt men,

noksagt 'rykker nærmere) Godtroenhed er Sølv men Verdenserfaring er Guid, det er et Ord-

sprog af min egen Oppfindeise.] Jeg VEF CH holden Mand lige till for en

Snes Aar siden. Fik stor Formue efter min Fader De har vel

IV 10^ hørt tale om min Fader? Ikke det? Gamle Thor Hejre? De
[II 313 >«] kaldte ham Guldthor.

IV 1220 MONSEN. Nej, det er saa Gud sikkert, [et sandt ordi]

[II 314 26] DANIEL HEJRE. Det vil sige disponible Kapitaler, — det

var dem jeg manglede og som jeg fremdeles føler Savnet

af indtil en eller flere af mine Processer og de andre

Affærer —
(STENBORG. Men noget ulovligt har jo dog ikke Kammer-

herren begaaet —
DANIEL HEJRE. Ikke det? Det er kanske lovligt at skille

en Mand ved hans Ejendom —
STENBORG. Ja, men Odelsretten; hvorfor sørgede De ikke

i tide for —
DANIEL HEJRE.)

STENBORG. Ja men Herr Hejre, Deres Fremstilling maa

dog bestemt være farvet —
DANIEL HEJRE. Sig det kun med rene Ord, Herr Sagfører

— jeg lyver? Ikke saa —
STENBORG. Hvad er nu det for noget —
DANIEL HEJRE. Jeg har Vidner paa Dem, kunde kalde

Dem for Forligelseskommissionen, føre Dem en Injurieproces

paa Halsen —
STENBORG. Det vilde dog neppe være klogt —
DANIEL HEJRE. Meget sandt; det er heller ikke klogt af

mig at sidde her og tale aabenhjertigt [frimodigt] om Deres

Venner —
STENBORG. Venner —

?
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DANIEL HEJRE. Ja man render da ikke og gjør Visit hos

sine Uvenner.

MONSEN. Visit? Har De gjort Visit hos Kammerherren —
STENBORG. Sniksnak! Forvanskninger!

DANIEL HEJRE. [Højstærede, har De saa kort Hukommelse.]

Sandhedl Ikke en men to Visiter — Jeg er saa temmelig a jour

med hvad her passerer i Byggden; mine Forrettninger tillader

mig det —
STENBORG. Og jeg siger Dem jeg har ikke talt et levende

Ord med nogen af dem —
DANIEL HEJRE. Hvad for noget — blev De ikke modtaget

sidste Gang heller? At De ikke slåp ind første Gang, det ved jeg —
STENBORG. Jeg havde noget skriftligt at aflevere fra Tredje-

mand i Christiania — det er det hele —
DANIEL HEJRE. Slapp ikke ind; — men saa har han jo været

skammelig grov mod Dem; han plejer ellers sige — jeg er altid

tillstede for skikkelige Folk —
STENBORG. Siger han det —
(DANIEL HEJRE. Derfor modtager han aldrig Monsen

]

DANIEL HEJRE. Rigtignok ved jeg at han har kaldt Dem
en Rodhugger og Lykkejæger —
STENBORG. Rodhugger og Lykkejæger? Hvad skulde det

sigte till —
MONSEN. Se derborte! Naar man taler om Fanden, saa er

han nærmest.

STENBORG. Rodhugger og Lykkejæger? Hvad skulde det

betyde, Herr Hcjre?

DANIEL HEJRE. Ja det kan De jo sporge ham selv om.

Men bland ikke mig ind i Deres Kjævlerier — (Jeg har saa-

dant et gammelt Privilegium paa at være frimodig — ] (gtar)

STENBORG. Sporge? Nej, jeg skal det som er bedre. —
ANDERS LUNDEGAARD. Herr Amtsfuldmægtig Ringdal har

forlangt Ordet —
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STENBORG. Nej, jeg forlanger Ordet —
ANDERS LUNDEGAARD. Bagefter —
RINGDAL. Ærede Forsamling, i dette Øjeblik ser vi [har vi

den Ære at se] i VOr MidtC

STENBORG. Jeg vil tale; herhid, flokk jer om mig —
LUNDEGAARD. De faar ikke Ordet, Herr Sagfører —
STENBORG. Nej, men jeg taer det —
LUNDEGAARD. Vi er Festkomiteen! Vi nægter Dem Taler-

IV 2029 stQlgn _
[II 31820] STENBORG. Jeg bygger mig selv min Talerstol!

IV213 MONSEN OG FLERE. Nej!

[II 318-8] STENBORG. Takk at I kjendes ved mig — dog fremmed er

jeg, men det sværger jeg at jeg staar her med varmt og fjeld-

friskt Hjertelag for eders Sorger og Glæder — for eders Vel

og Ve hvis jeg saasandt havde nogen Magt derover —
ASLAKSEN. Det har De, Herr Overretssagfører!

STENBORG. Saa skal jeg vide at vise det i Gjerning og

ikke i Ord —
LUNDEGAARD. Endnu engang; De har ikke Ordet —
STENBORG. Festkomiteen er afsatt; den skal være afsatt —

Frihed paa Frihedsdagen — Gutter —
MÆNGDEN. Hurra for Friheden —
STENBORG. Jeg har ikke Rett till at tale siges der — nej,

jeg vil heller ikke holde Tale for en stumhedsbunden Kreds;

Y^ 22^ snakke vil jeg, og I skal snakke med; vi vil snakke fra

[11319^] Leveren —

IV 2425 STENBORG. Jo — Men hverken Takk eller Trusel gjælder

[II 32011] j,^^ ^^^ ^^^ ^.j j^^^^ j^^^ ^.j, Qg dermed Gud befalet — ja

ham Forsynet, thi det er dog hans Ærinder vi gaar i vor unge

Gjerning! Leve de unges Forening — Vorherre er med os —
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Naar vi vil, saa kan vi alt; bare ikke forsagte der. hvor vi tor

bære Panden højt — Ind i Teltet — nu log nu ind tm Restauratoreni

i denne Time — vil vi stifte vor Forening —
MÆNGDEN. Hurra! Bær ham! Bær ham! (lofter ham ned)

ANDRE. Tal! Mere, Hurra!

STENBORG. Samhold, bare Samhold! Det staar till os om
vi vil styre vor lille Verden — Hurra for Vorherre & Comp*^.

(bæres under stormende Jubel ind i Teltet i

KAMMERHERREN. Det havde jeg aldrig troet —

!

[LUNDESTAD. Det gjor mig rigtig inderlig ondt]

DOKTOREN. Hvilket. Herr Kammerherre — ?

KAMMERHERREN. Og ham er det man har skildret som,

som — nu vil jeg da haabe at denne Herr Monsen — og hans

Slæng vises indenfor sine rette Grænser —
DOKTOREN. Men Herr Monsen er allerede meget begrænset—
KAMMERHERF^EN. Aa De har nu aldrig Alvor for Nogen-

ting — ja jeg siger for Nogenting -— men fy for Pokker - |V26'

dette prægtige unge Menneske har jeg jo været grov imod — (li 320^'*]

DOKTOR FJELDBO. Naa; se, der har vi jo Vorherre junior. iv30»

STENBORG. Kjære Fjeldbo, er det dig? (II 322^")

FJELDBO. Ja, for du er da vel udnævnt?

STENBORG. Udnævnt? Till hvad?

FJELDBO. Til! Samfundets Vorherre, — Formand, mener iv30'2

jeg — (II 322'-)

(FJELDBO
I
Og istedetforde flygtende Kejsere ogKongervil vi iv33i«

faa se Jcrnværkejer Brattsberg som hiber efter sin tabte Indflydelse (Il324''j

i Kommunalsager og Gaarbruger Anders Lundestad som har mistet

Mn Storthingsfuldmagt — Hvad blir saa det Hele - det blir

hvad du syntes i Forstningen i Drnmmen, - - Spidsborgere i

Blæst

STENBORG. Det. — det skal jeg huske dig. du!
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FJELDBO. Og naar saa dertill kommer, at du, blind og be-

snakket og forledet [forlokket], som du er, bruger dine Vaaben

netopp mod det hæderlige og dygtige iblandt os -—
STENBORG. Det er ikke sandt!

FJELDBO. Det er sandt — [Monsen paa Storli har smurt

dig om Munden — Brattsberg er en Hædersmand, og hvorfor

har Proprietæren lagt ham for Had, jo fordi . . .]

STENBORG. Jeg vil ikke hore et Ord mere! — Fjeldbo, du

har gjort en ond Gjerning ikveld.

FJELDBO. Det har jeg ikke —
STENBORG. Du har tåget Glæden og Løftelsen fra mig —

jeg har ikke andet end Ækkelhed tillbage —
FJELDBO. Nej, men kjære Stenborg —

!

STENBORG. Lad mig være — ; men du er jo udtørret —
hvad skulde du kunne have andet end Spott at byde —
FJELDBO. Nu vil du resonnere dig fra Sandheden ; det er

uredeligt mod dig selv

—

STENBORG. Lad mig være, siger jeg; hvad Rett havde du

till at bryde ind i min Lykke — Det er Løgn og Snakk, hvad

du siger — ja dersom jeg tænkte at blive staaende ved det

første Skridt —*) — Hør, hør! De drikker min Skaal! Hvad der

[*) NB indre Udvikling!

ST. Sig mig har jeg Evner?

FJELDBO. Hold fast ved hende! Det er en stor Lykke! O, jeg kunde

sige dig saa meget —
STENBORG. Virkelig? Kan du — hun kommer jo till Frøken Bratts-

bergs — hvad har du hort

FJELDBO. Du forstaar mig ikke.]

IV 37^ FJELDBO. Men [Naa,] saa i Guds Navn, forlov dig, Menneske! Eller

[II 3263] ialfald, gaa ikke her og smuds dine dejlige Kjærlighedsdage med Bygde-

kjævlerier og sligt Våas —
STENBORG. Se, se! Nu begynder Prosaisten [Landevejstraveren] at blive

IV 37^ varm, tror jeg!

[II 326^] FJELDBO. Ja, det gjør han! Elsker du hende, saa hold fast ved hende!
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kan gribe saa mange, — ved den evige, det har Sandhed IV38-*

i sig. [II 326"]

MONSEN. Og imorgen samles vi jo paa Storli for at — IV 40-^

STENBORG. Imorgen — nej — var det imorgen — (II 327-*]

MONSEN. Ja vist — for at faa Programmet —
STENBORG. Nej, imorgen kan jeg ikke godt — jeg skal se

imorgen eller Dagen derefter— Naa, Godnatt — mine Herrer,

og Hurra for Fremtiden —

I

MÆNGDEN. Hurra — ! Vi følger ham hjem.

ANDRE. [DANIEL HEjRE.j [ANDERS LUNDESTAD.) Hvor boer han?

DANIEL HEJRE. Hos Madam Bagholmen —
STENBORG. Godnatt, Fjeldbo!

FJELDBO. Godnatt — og glem det, om jeg har forstemt

dig —
STENBORG. Det er glemt —
FJELDBO. Men hvad du sagde om Kammerherren

STENBORG. Hys hys, det var overdrevet i Udtrykket — Naa

da, Unge og gamle; vil I være med, saa kom! Jeg gaar i SpidsenI

MÆNGDEN. Sang Sang, Musik! iNalionalsangen srillcs.)

RINGBORG. Jeg vil se hvad det blir till; gaar De ikke med?

ANDERS LUNDESTAD. Aa nej, jeg er gammel! For mig IV 42'^

er det bedst jeg gaar hjem og lægger mig. '" ^~^ '
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IV 47' [ASLAKSEN.] Aa, det er jo ikke værre for ham, sae de andre;

[II 33P] han har jo lært sit Haandværk — ja det er en god Snak; efter

sligt noget er ens Stand ikke ens Stand længer —
;
jeg gifted

mig i min Stand, og giftede mig altsaa under min Stand —
de fornemmes Stand, det var min Stand; men jeg var ikke for-

nem og det var altsaa ikke min Stand - de tog Fodfæstet

IV 47^ væk under mig og satte mig ud paa en glatt Is — og saa maa
[II 331''] jeg høre Skidtord [siængord] fordi jeg slingrer Unubier] —

IV 52'^ MARGRETE. Vi Fjeldprinsesser har ingen Familje —
[II 3332*] STENBORG. Fjeldprindsesser!

MARGRETE. Prinsesser over Vættefjeld og Hexekollen og

alle de Houger hvor det spiller om Thorsdagsnatten.

ERIK BRATTSBERG (fra Haven) Naa endelig finder man da den

lille Frue!

MARGRETE. Ja, Fruen fortæller Herr Stenborg sit Levnets-

lob —
ERIK BRATTSBERG. See, se; og hvad Figur spiller Ægte-

manden deri —
MARGRETE. Ægtemanden spiller naturligvis Prins. De ved,

der kommer altid en Prins og løser Trolddommen; og saa er

alting godt og vel, og saa er der Glæde og Gratulation i Ver-

den — og saa er Eventyret ude. —
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STENBORG. Ude? Aa det var Skade! Det var for

kort —
MARGRETE. For kort; ja kanske paa en Maade — ; men i

Virkeligheden maa De ikke tro det er ude. Ikke sandt, Erik;

jeg blev Dronning, —
ERIK BRATTSBERG. Ja det blir de fleste Prindsesser -
MARGRETE. Udenlands ja, i et fremmed Rige, det blir alle

Prinsesser. Den første i Rangen, det er jo Dronningen; min

Mand har dejlige Statuer og dejlige Malerier — men ved De

hvem han kalder den dejligste —
ERIK BRATTSBERG. Det kalder han dig, din Hex!

MARGRETE. Og saa elsker han Musik; han har Flygeler og

Pianoer og Pianinoer og Spilledaaser — men hvem tror De

han helst vil hore —
ERIK BRATTSBERG. Skal jeg nu smigre igjen —

IV 542

MARGRETE. Det er en Dronnings Rettighed — [11 354.»j

KAMMERHERREN. Ja, hvorledes dog Vorherre er Daarernes
jy

^^o.,

Formynder! Der kommer Lys og Liv over os alle naar hun [n 334^-]

viser sig; hun er rigtignok blevet en Velsignelse for Erik; ja,

vi Mennesker er kortsynte. Doktor; ved De noget Middel mod

den Fejl?

FJELDBO. Ja; Lærepengene. Man husker tillhage og ser
1v 5520

klarere en anden Gang. [I! 334")

(IxtKTOK fJllDBO [RINGDAL). ANDERS l-lNDISTAn og DAMKL HFJRE fr« Hiven.) .y, j-g,,

FELDBO |kiM.i)Ai.|. Ja nu kan vi jo sporge Kammer- [ii 33i>»*I

herren.

KAMMERHERREN. Hvad vil De sporge om?
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RINGDAL. Aa det er Lundestad, som har faaet Nykker paa

sine gamle Dage. Valgmandsvalget skal gaa for sig paa Fredag,

og nu taler han om at frasige sig Storthingshvervet —
KAMMERHERREN. Hvad for noget —
LUNDESTAD. Aa ja, jeg blir gammel — det tør være bedst

at her kommer nye Kræfter ind —
RINGDAL. Ja det tror han Kammerherren ønsker —
KAMMERHERREN. Jeg, kjære gamle Ven, hvor kan De

tro sligt —
LUNDESTAD. Aa jo det er saa rimeligt; naar der dukker

friske Kjæmper

KAMMERHERREN. Nej men hvad er dog dette for noget?

Gaa dog ikke i et nedstemt Øjeblik hen og — dette her er

en vigtig Sag for Distriktet —
LUNDESTAD. Ja, hvis jeg faar forklare Kammerherren

mine Grunde —
KAMH. Kom — kom du med, Hejre —
DANIEL HEJRE. Jeg, Gudbevares Højstærede — hvad vil

du med mig, jeg har ingen Stemme i Statssager.

KAMMERH. Talemaader; kom nu —
DANIEL HEJRE. Frabedes, Højstærede — hvad skal jeg

der; kun du alene ved hvad der tjener till dit og Distriktets

Tarv —
KAMMERH. Saa bliv da. Stivnakke — men kom De, Ringdal

— vi maa dog høre de Grunde —
(han, L. og R. ind till Venstre; FJELDBO fra Haven)

FJELDBO. Er Kammerherren gaaet ud?

D. H. Hyss, de Vise holder Raad! Stort Nytt Doktor —
Lundestad frasiger sig Storthingshvervet —
STENBORG. Ja kan du begribe det

FJELDBO. Aa det er ikke muligt!

DANIEL HEJRE. Jo nu blir her Røre — Det er Deres For-

ening, som begynder at virke. Ved De hvad De skulde kalde
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den Forening, Her Sagforer? De skulde kalde den |det| engelsk

Salt, Faer —
STENBORG. Tror De virkelig det er vort Forbund —
D. H. Ja det er der min sæl ingen Tvivl om; ja saa

faar vi altsaa dog den Glæde at skikke Herr Monsen af-

sted som Storthingsmand — gid han allerede var afsted — men
han ffl.ar bundne Hænder — Herr Stenborg — bagbundne om
jeg saa maa sige —
STENBORG. Hvorledes det —
D. H. Tror De ikke, gamle Lundestad vil stille sine Betin-

gelser, staa bag og holde Tommerne —
FJELDBO. Ja det gjør han —
D. H. Og naar han sikkrer sig, saa sikkrer han sig absolut

— He-he jeg husker en Historie om ham, som er saa

ypperlig — den fryder mig ind i Sjælen hvergang jeg tænker

paa den — De ved han har en Son —
FJELDBO. Han har tre.

D. H. Ja men |han har) især en, det er den yngste — |Lars

Peter] en Dagdriver, et Drog, et Æsel — noksagt, han er Fade-

rens Øjesten. Under den danske Krig romte han afgaarde

for at gaa derned som Frivillig — Gudskelov, de fik ham

da igjen, men siden den Tid gik gamle Lundestad med Hjertet

i Buxerne, reverenter talt, og ponsed paa Midler [udvcid till at

sikre Lars Peter] s dyrebare Liv] mod Krigsmolest - ved De saa

hvad han fandt paa —

?

FJELDBO. Nej hvor kan jeg vide - han hugg da vel ikke

en Finger af ham?

D. H. Snak — det var kun i gamle Dage — nej gjæt

bedre.

FJELDBO. Ja saa gjorde han ham kanske nærsynt eller

skjeløjet

D. H. Skulde det hjælpe? Er der ikke saamangen Militær

som ser med et sygcligt Syn Ihnv Mmd der k*"- ' beiten mcJ et skiKvt RIikl
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— nej gjæt om igjen. Han assurerte ham komplet, Faer, men
hvorved, hvorved •—

?

FJELDBO. Nej det kan jeg umuligt gjætte.

IV 611» DANIEL HEJRE. Han lod [fik] Lars Peter blive Militær [an-

[II 337-
] i,rgg( j Armeen] [gaa Militærvejen], Faer ; noksagt; he-he! (gaar ud i Haven.)

IV 66' STENBORG. Ved Hjælp af? Ved Hjælp af? Atter Skiden-

[II 339^1] fgerdighed. Ved Hjælp af mig selv tænker jeg at naa det. Det

vil komme og det skal komme; men ganske af sig selv. Her

vil jeg leve og nyde i Skjønhed og Solskin — her er fine

Sæder, her er Ynde over Livet; her er Gulvet lagt ligesom blot

till at trædes paa af lakerte Støvler; her er Lænestolene bløde

og Damerne sidder smukt i dem ; her gaar Talen lett og ele-

gant som Fjæ.rboldspil ; her plumper ingen Raahed ind og gjør

Selskabet stille — aa Fjeldbo, her først føler jeg hvad der er

Skjønhed i Livet, hvad Fornemhed er. Vort Studenterliv er

plumpt, du; lige opp till Festerne. Jeg er aldrig før kommet med

i noget som kan lignes med dette her. Og hvilke Mennesker!

Ja, vi har dog virkelig vor Adel; en liden Kreds, en Adel i

Dannelse og den vil jeg tillhøre — Føler du ikke selv at man

luttres her; at Rigdommen her er af en anden Slags — Naar jeg

tænker paa Monsens Rigdom, saa forestiller jeg mig den i Skik-

kelse af store Bunker fedtede Papirsedler, af ølsmudsede Pante-

obligationer — men her, her er det Metal — skinnende Sølv

— og med Menneskene er det ligedan — her Valutaen, der

ude Repræsentativerne — Kammerherren, hvilken prægtig fin

gammel Gubbe —
FJELDBO. Det er han!

STENBORG. Og Sønnen, djerv, ligefrem, dygtig — men

ren —
FJELDBO. Ganske visst, ganske visst!
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STEN BORG. Og Datteren du — og Svigerdatteren — hun

er den mest blændende — du gode Gud. hvilken rig Begavelse

[og ejendommelig Natur] -

—

FJELDBO. Det har Datteren ogsaa.

STENBORG. Tillvisse; men ikke saa megen —
FJELDBO. Aa da kjender du hende ikke. Du ved ikke hvor

hun er dyb, stille og trofast —
STENBORG. Hvem?
FJELDBO. Thora. Froken Brattsberg.

STENBORG. Ja men Svigerdatteren dal Og intet Snærperi IV 67'^

— aaben — ligefrem — erobrende — [11340-"]

ASLAKSEN. Ja, og det stod jeg mig paa. Men saa kom iv 12-^

Proprietær Monsen till mig og fik ind Artikler om Dem, og De [II 343']

kom og fik ind Artikler om Monsen — og mange andre kom,

allesammen saadan i Stillhed, og saa fik Bladet en Farve —
og hele Kammerherre Brattsbergs og Anders Lundestads Till- iv 72'"

hængere faldt fra og de som blev igjen, de betaler slet — [II 343*]

STENBORG. For Exempel Daniel Hejre. IV 76'«

LUNDESTAD. Jeg nævner ingen. Gud bevare min Mund. III344"]

Det er vel ogsaa dem, der er værre end Daniel Hejre. Men

jeg forlanger nu ikke De skal tro mig paa init Ord, jeg vil

heller De skal tro mig af mine Gjerninger

STENBORG. Det skulde være mig meget kjært; men tor

jeg forst sporge Dem om en Ting. De talte med Kammer-

herren. Var det om min Opptræden igaar

LUNDESTAD. Nej det kunde da ikke falde mig ind; siden

Kammerherren har bedet Dem hid idag, saa er det vel rime-

ligt at han helst vil have slaaet en Streg over det som saadan

kan være sagt under et lystigt Gilde og i en Haandevending.

Nej, men jeg blir gammel, som De ser; jeg har nu siddct i

•I Hrnrik Ibsen KfiTlidte tkrifier II.
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Storthin^et siden 1839 og nu synes jeg det kunde være paa

Tiden at faa Afløsning —
STENBORG. Afløsning?

LUNDESTAD. Tiderne skifter, ser De. Andre Mænd vil frem;

og hvorfor skulde de ikke ville det?

STENBORG. Ærligt og opprigtigt, Herr Lundestad; vil De

virkelig vige for Monsen?

LUNDESTAD. For Monsen? Nej, for Monsen vil jeg ikke

vige —
STENBORG. Men saa forstaar jeg ikke —
LUNDESTAD. Og sætt nu jeg veg for ham; tror De han

havde Udsigt till at blive valgt?

STENBORG. Ja det er vanskeligt at sige.

LUNDESTAD. Jeg tror det næsten ikke. Han har kanske

Deres Forening for sig; men det er nu vel for Deres skyld.

Og hvis nu jeg traadte tillbage? Mit Parti — og Kammerherrens,

vilde ikke derfor gaa over till ham. Ja mit Parti, det er nu

saadan enTalemaade; jeg mener Ejendomsbesidderne; de gamle

Slægter, som sidder fast paa sin Jord og hører hjemme her.

Det gjør nu Monsen ikke. Han er en Indflytter, hans Fader

var Formand ved Tømmerflødningen etsteds derinde i Byggderne

— Der er ingen som ved noget rigtigt saadan tillbunds om
Monsen og hans Sager, og han har maattet hugge meget ned

om sig for at vinde Plads — hugget ud baade Skoge og Fa-

milier kan en sige —
IV 78^ STENBORG. Ja, men hvis der altsaa, efter Deres Mening, ingen Ud-

[II 3452^] sigt er —
LUNDESTAD. Hm; naar De nu saaledes med al Ungdomskraft har

kastet Dem ind i det offentlige Liv her, saa har De naturligvis havt visse

store Oppgaver for Øje?

STENBORG. Ja, ganske visst; det forstaar sig —
LUNDESTAD. Og det er jo disse Oppgaver, og ikke Monsen, som det

IV 78^ for Dem maa gjælde om at —
[II 345-^ STENBORG. Ja, det er jo ligefrem —
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STENBORG. Ja men naar der altsaa ingen Udsigt er —
LUNDESTAD. Hm; naar De nu saadan med Liv og Sjæl

har kastet Dem ind i de politiske Sager her, — saa har De

naturligvis ene og alene havt det almindelige Vel for Øje —
STENBORG. Ja ganske vist; det forstaar sig —
LUNDESTAD. Det er Sagen og ikke Personer, som det har

gjældt om — IV 78»

STENBORG. Ja det er jo ligefrem — I" 345"

LUNDESTAD. Takk; tro mig, Herr Stenborg, De kommer IV 79"

ikke till at angre paa det. Men nu gjælder det at fare varsomt I" ^^e'-"]

frem. Jeg kan naturligvis ikke gaa over paa Deres Side; for

saa hrod jeg med alle de Folk som skal stotte Sagen fra min

Kant —
STENBORG. Ja men Deres Tillhængere vil folge Dem.

LUNDESTAD. Nej nej, nej — Herr Stenborg — det gaar

aldrig; — men De faar gaa over till os —
STENBORG. Gaa over? Det er saadant et underligt Ud-

tryk; De maa ikke tro —
LUNDESTAD. De forstaar mig ikke. Hvad vil det sige at iv 80'"

her er to Partier? jll 346-"!

STENBORG. diii Lundestad» Aa laan mig Deres Seglring, jeg har iv Hd"

intet at give i Pant Det var et Paaskud — hvad sagde JH 349"]

Kammerherren var det noget om mig?

STENBORG. Ja, men tror Dp mine Meninger vil faa Stemningen for IV 8()'

sig i Valgforsamlingen? |II .^4«)-'"j

LU NDKSTAD. De maa naturligvis bruge Deres Talegaver; De faar

se at bortforklare det, som kan være mest kantet og stodcnde; jeg mener.

De maa, saadan i F-ormen, gaa over till os

STENBORG. Gaa over? Det er et underligt Udtr>'kk; De maa ikke

tro at —
I Oe mener d« vel Ikke at |e( Mbcniyil «kal bryde med mil Parti?)

LUNDESTAD. Jeg tror ingen Verdens Ting. Se nu bare roligt I»indiKt| |V80'^

paa Sagen. ||| 34()-'|
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LUNDESTAD. Alt godt; han skjændte paa mig fordi jeg var

kommen og hentet ham en Dag han skulde været borte og

hilst paa Dem —
STENBORG. Hvad for Noget —

IV 86^1 LUNDESTAD. Det eneste som piner ham er dette igaar —
[II 3492-^] STENBORG. Ja tror De ikke det piner mig ogsaa —

IV 90^ STENBORG. Jeg skal holde en Tale, som [der] begynder som et

[II 351"^] Eventyr, thi jeg føler Eventyrets Strøm af Poesi lufte igjennem

mig her i denne Kreds. Der fløj ind i Landet en vild ung Fugl

[— det var en Gjøg] som skulde prøve sine Vinger for første

Gang. Og der han først slog ned, der var der Fuglegilde i en

frisk Lund, og der var Ravne og Hakkespætter og Hejrer for-

samlede —
ERIK BRATTSBERG. Hejrer ogsaa?

STENBORG. Ja et Exemplar ialfald — og alle kaglede de

i Næbbet paa hverandre — og kaglede ondt om hverandre,

men værst var de imod en gammel Ørn som havde bygget

højt paa Fjeldiinden — om ham var de alle enige; han var

en Skræmsel for Egnen. Og saalænge æggede de den unge

fremmede Fugl — till han fløj opp og kaglede højere end alle

de andre om den gamle Ørn — Men Ørnen sad hojt der-

oppe, og han hørte det, og fløj ned og tog den unge Fugl med

sig — ja, som et Rov — et Hjerterov — og deroppe der saa

han vidt og dejligt udover det Lave — og der var Stillhed og

I V 91 28 Klarhed og Solskin — der lærte han at dømme Trængselen

[II 351^''] nede i Hønsegaarden —
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FJELDBO. Men jeg kan forsikkre Dem, jeg gjorde mit Bedste IV 95-*

for at forhindre det — jeg tror De maa have bemærket hvor- (•' 353-*]

ledes jeg hele Tiden var om Stensgaard for at passe paa —
ulykkeligvis hørte jeg der skulde leges Pantelege og da tænkte

jeg der ingen Fare var —
KAMMERHERREN. Ja man kunde ladet være at fore mig

bag Lyset —
FJELDBO. Vilde det da været bedre om De havde faaet

Forklaringen paa Stedet; havde jeg faaet raade, skulde De al-

drig faaet den — men det ulykkelige Indfald at indbyde ham —
KAMMERHERREN. Var ikke det ganske naturligt? havde

jeg ikke været uhoflig mod ham? Ikke gjengjældt hans Visit -

-

Og naar han saa opptræder som han gjorde — og som jeg mente,

imod Monsen, maatte jeg saa ikke tro, det var for at retfærdig-

gjore sig i mine Øjne -

FJELDBO. Vistnok, Herr Kanmicrherre — det var Deres

Rettsindighed —
KAMMERHERREN. Kan ærgre mig sort; sendte min egen

Datter med Indbydelsen blot for at Tjenerskabet ikke skulde

faa Næscn i noget —
FJELDBO. Havde jeg blot anct noget — men af hans Ud-

talelser tænkte jeg mig det blot var en Undskyldning eller IV 9«i"

sligt — |II3M«|
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IV 97^ KAMMERHERREN. Aa ja, der er kommet mangt og meget

[11 35421]
j oppløsning siden den Tid ; men Skylden er forresten min egen

;
jeg

har været for familiær med de Godtfolk — derfor maa jeg nu

finde mig i at stilles sammen med Gaardbruger Lundestad —
FJELDBO. Ja opprigtigt talt, det ser jeg ikke nogen Forklej-

nelse i
—

KAMMERHERREN. Ikke det — paa en viss Maade dog —
Lundestad staar midt i Bevægelsen, han er opptraadt som en

offentlig Person — han faar finde sig i at man søler ham till —
FJELDBO. (Men De udtaler dog Deres Mening om Personer

og Partier, og andet var det jo dog ikke Stensgaard gjorde da

han holdt Talen og stifted sin Forening —

)

Men De staar jo hellerikke hverken udenfor eller over Par-

tierne— De glædede Dem, saalænge De troede at Stensgaards

Angreb gjaldt Monsen —
KAMMERHERREN. Nævn ikke de Mennesker! Hvilkp

Krænkelser har jeg lidt; først ved Festen; staa der som i Gabe-

stokken, høre mine Sognefolk skrige Hurra ved at høre mig

forhaanet; saa gaa till Spott for mine egne Gjæster; hvad har

man troet? Jo, at jeg var ussel nok till at kjøbe denne Lykke-

jæger, denne —
- og det at man kunde tro sligt om mig, det

er Forhaanelsen — hvert Menneske har forhaanet mig her —
men det er Eriks Skyld —
THORA. Eriks?

FJELDBO. Deres Søns —
KAMMERHERREN. Ja; fra den Tid han kastede sig ind i

Kjøbmandsforrettninger tog alt en anden Vending ; det har

trukket vor Familje ned — —

IV 9810 KAMMERHERREN. Ja, han har der gaaet hen og ligesom trukket vor

M
I
3553-1 Familje ned. Hvad skulde han ind i de Handelsforrettninger? [Det leder

jo dog ikke till noget.]

(FJELDBO. Men kjære Herr Kammerherr. , Deres Søn maatte jo dog

leve.
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FJELDBO. Men hvad skulde han gjøre —
KAMMERHERREN. Gjore, gjore — han behovte jo slettikke

at gjore noget — saa gjorde jeg i min Ungdom —
FJELDBO. Det gaar ikke nu, enhver Tid har sine Ansigts-

træk —
KAMMERHERREN. Saa kunde han rejse udenlands —
FJELDBO. Det har han gjort — leve for sin Videnskab har

han ingen Lyst till -— komme i Embede kan han ikke tænke

paa — Bestyrelsen af Deres Ejendomme har De forbeholdt Dem
selv, han har ingen Born at oppdrage — og naar han saa der-

till ser fristende E.xempler om sig — Folk som fra ingenting iv 99'^

er ifærd med at skabe en Millions Formue — [II 355^'

KAMMERHERREN. Det ved jeg ogsaa. IVlOi'*

STENSGAARD. Det var den Skurk, Daniel Hejre, og den [11356" "]

gamle Ræv, Lundestad, som forledte mig igaar; men Gudskelov,

nu kjender jeg mine Folk —
KAMMERHERREN. Ja jeg kjender ogsaa mine Folk nu.

Herr Sagfører; og forinden jeg benytter min Husrett, og la'er

Dem kaste paa Doren, vil De sige mig, hvorfor kommer De

her? — IV 101 '«

STENSGAARD. Bryd ikke Vejen af — ellers vogt Dem — IV 105'

KAMMERHERREN. Hvorfor — [U s58']

STENSGAARD. Ellers vil jeg forfølge Dem; gjøre Dem ondt;

gjøre Dem Urett, skrive imod Dem, tale imod Dem, bagtale

Dem - undergrave Deres Ære, om jeg kan komme till De

skal skrige under Svøbeslagcne ; De skal tro at skimte Aander

KAMMERHERREN. Aa med Sparsomhed kunde han saamæn godt

levet af sin Mt»drcnearv.)

FJELDBO. Men kjære Herr Kammerherre, hvad skulde han da gjore?

KAMMERHERREN. Gjøre; gjøre? Han behovte jo slettikke at gjore

noget; saa gjorde jeg i min Ungdom. IV {)8'*

FJELDBO. Ja. men han maattc Im.t |o| dog leve. [oi -j |!I ^SS*^]



— 136 —

i Skyen som slaar ned imod Dem; De skal krøge Dem sammen

i Skrækk; holde Deres Arme sammen [krumt] over Hodet for at

bøde af — krybe, spejde efter Ly for mig —
KAMMERHERREN. De er fra Dem selv!

STENSGAARD. Nej det er Guds Vrede i mig — det er hans

Vilje De staar imod; han har villet det lyseste med mig, men

De, De skygger — . Naa, jeg ser godt, at jeg kommer ingen

Vej med Dem idag; men det gjør ingenting; dog en Ting beder

jeg Dem om; forbered Deres Datter; giv hende dog Lejlighed

till at vælge; tænk Dem om og se Dem omkring her hvor kan

De vente at finde en Svigerson mellem disse Dosmere og

Landevejstravere — Fjeldbo siger, hun er dyb, stille og trofast;

ja det er hun tillvisse; og derfor, kast dog ikke Perler for Deres

Omgangsvenner — her er jo dog ikke en som duer; Farvel,

IV 105^' ^^^^ Kammerherre'; De kan faa mig som De vil, till Ven eller

[11358^^] Uven. Farvel! (han gaar.)

IV 10625 27 KAMMERHERREN. Aa, bliv borte med Deres Raad; tror

[II359'-2] De jeg frygter? Hvad skulde slige Mennesker kunne gjøre mig?

Nej, men det harmer og forbittrer mig at man tror jeg laer mig

skræmme; Man sætter mig Side om Side med sine egne; man

tror at man ogsaa hos mig kan finde en eller anden raaden

Flækk, ha-ha, de skal faa se de har forregnet sig —

!

IV 10826 MONSEN. Men det staar till Dem, Herr Kammerherre, hvor

[II 359^6] snart det kan ske —
KAMMERHERREN. Mig? Jeg er ikke Forrettningsmand i den

Betydning.

MONSEN. Jeg har en stor Spekulation for — ; der staar

meget paa Spil — jeg mener der er meget at vinde — en

hundrede Tusend eller saa —
KAMMERHERREN. Se, se; det er isandhed ingen liden Sum.
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MONSEN. Men jeg trænger till Hjælp. Kontanter er her

ikke mange af; de Navne, som duer noget, er svært brugte

KAMMERHERREN. Ja det har De sørget for ~
MONSEN. Jeg som andre — Herr Kammerherre, vil De l\' 110'*

hjælpe mig? 11136028]

MONSEN. Kan De fortænke et Menneske i at han vil ar- i\'ii2-"

bejde sig ivejret — . Jeg kunde lidt mere end min Fader, havde [II 361'"]

lært mig det selv — havde vel lidt bedre Evner ogsaa.

KAMMERHERREN. Sine Evner kan man bruge i enhver

Stand. Og ved hvilke Midler er De kommet ivejret — De be-

gyndte med Smaahandel ; kjøbte usikkre Fordringer; inddrev

dem ubønhørligt — den Tid var De ringeagtet som en Flaaer;

saa gik De videre og videre; hvor mange har De ikke ruineret

for at komme frem.

MONSEN. Det er Handelens Gang. Det gaar opp for en og

ned for en anden.

KAMMERHERREN. Men med redelige Midler; her er Folk IV 113'-

som tynger paa Fattigkassen for Deres Skyld — [11362^

KAMMERHERREN. Bliv mig fra Livet; gaa Deres Vej — IV ii?'"

Det er Dem som er skyld i Alt — De er en uhæderlig Mand |II364']

— offentlig som privat — — liderlig er De Deres Kone

gik fra Forstanden over Deres Udskejelser — jeg ved det —
(Ve den fra hvem Forargelsen kommer! Han har et stort An-

svar, den Mand, der er stillet saalcdes, at Folket ser paa ham

— Det er et syndigt Levnet der fores i Deres Hus — Sligt

kalder man Selskabelighed|

MONSEN. Ncj det gaar for vidt

KAMMERHERREN. Og De har villet trængc Dem ind i det

gode Sciskab her og
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MONSEN. Ja, og De har holdt mig ude fra det gode Selskab

IV 118'^ — "^®" "" ^^^^ ^®S drage det gode Selskab ned —
[II 36420] KAMMERHERREN. Paa Døren med Dem — den Vej der!

IV12l9-'« KAMMERHERREN. Hvad mener du?

[11365^0] ERIK BRATTSBERG. Du maa hjælpe mig — med Penge

eller med dit Navn —
KAMMERRHERREN. Mit Navn! Mit Navn! Ja du kan lide

paa at —



AF FJERDE AKT.
(MADAM RUNDHOLMEN rydder opp i Stuen SAGFØRER STENSGAARD [V 132^

kommer fra Baggrunden.) [II 371* '^1

SAGFØRER STENSGAARD. Godmorgen, Madam Rundholmen!

MADAM RUNDHOLMEN. Aa, Godmorgen, — Godmorgen,

Herr Stensgaard! IJf, er det Dem — De maa ikke se paa

mig — IV 133'

(MADAM RUNDHOLMEN (skjænder indenfor till Venstre.) Se saa ! Ja det er rett! IV 132' ^

Slaa sønder, det kan I; — men jeg skal lære jer noget andet, — bi bare —

]

[II 371 |

STENSGAARD. Gaardbruger Anders Lundestad frasiger sig IV 134'

Storthingshvervet — lang og tro Tjeneste — trænger Hvile for I" ^^'^'^

sit gamle Hoved — bør ikke savnes i Valgkommitteen -— hans

Indsigt og Erfarenhed — Sagfører Stensgaard som Repræsentant

for et stort Parti — efter dette kan Proprietær Monsens \'alg

ansees sikkert — naa ja — det er godt — det er altsammen

i Orden — Er Valgforrettningen begyndt?

ASLAKSEN. Den er i fuld Gang. Hele vor Forening er

iiiødt frem, baade de Stemmeberettigede og de andre —
STENSGAARD. Husk paa at sige dem det jeg talte om igaar — IV 134-»

ASLAKSEN. Hvilket? [II 372"'l

STENSGAARD. Det om udvidet Stemmerett —
ASLAKSEN. Naa ja!

STENSGAARD. Men forsigtig; Dod og Pine! Bland ikke mig saa-

k-des ind i det at jeg skal fole mig hunden, og lad for alting ikke Lunde- IV 134"

stads Slæng faa N;cscn i noget [II 372")
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STENSGAARD. Aa, de andre, dem gier jeg en god Dag

— ja, mellem os sagt da, — naa — del Bladet ud — læs

op —
ASLAKSEN. Stol De paa mig — jeg kjender de lokale

Forholde (ud tlll Højre)

IV 135'2 MADAM BAGHOLMEN (fra vensne.i Naa Herr Stensgaard, var

[II 37230] ^^^ noget De vilde?

IV 13520 MADAM R. Han kjørte forbi tidligt i morges — ; han var

[11372'^] hgj- indom — tog mig paa Sengen rent ud sagt — fik laant

1800 Daler —
STENSGAARD. Gjorde Monsen —
MAD. R. Ja, han har en stor Spekulation for — naa gid

det maa gaa godt — men sin Stemmeseddel leverte han af —
han stemmer naturligvis paa Dem —
STENSGAARD. Og jeg paa ham; Monsen blir valgt —

IV 136- MAD. R. Ja tror De det; der er nogen som siger at De selv

[11373^] ønsker at vælges.

IV 137'^ MAD. R. Og Forrettninger er Forrettninger; aa det er færdig

[II 373=^2] at løbe rundt for mig — ja var ikke Monsen, saa ved jeg ikke

hvorledes jeg kom ud af det — men han svarer gode Renter,

det maa jeg sige — men saa er det vanskelig at faa sit igjen

— og Prioriteten er saa usikker — Ejendommene falder i Pris

IV 138" — aa jeg tør ikke tænke paa det — (ud tiii Højre)

[II 3749] STENSGAARD. Naa, skal ikke De give Deres Stemme?

IV 142» STENSGAARD. Jeg ved meget godt at Lundestad er almæg-

[11375^^] tig i Valgkomiteen — ; men Lundestad ved meget godt at svig-

ter han mig der, saa er jeg Mand for at holde ham ude fra

Kommuneanliggenderne —
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FJELDBO. Ikke saa ilde beregnet — for Oppositionen har

du glatte Ord, og for at vinde de andre behøver du Familje-

forbindelser -— , det er Frøken Brattsberg som skal offres —
STENSGAARD. Offres? Da var jeg en Skurk! Men jeg er

Mand for at gjøre hende lykkelig. — Fjeldbo, ogsaa Du har

noget bag Øret —
FJELDBO. Jeg? ,^,^,3,
STENSGAARD. Ja du har; — vil du være ærlig imod mig — in 376^1

LUNDESTAD. Ja, er det ikke Dem? IV 1442'

STENSGAARD. Nej, jeg forsikkrer Dem — (11377"]

LUNDESTAD. Hele Deres Tale imod Kammerherren staar

der —
STENSGAARD. Pyt, vil jeg Kammerherren tillivs, saa har

jeg b;;dre Vaaben —
LUNDESTAD. Saa?

STENSGAARD. Kjender De den Ve.xel der? Se paa den.

Er den god?

LUNDESTAD. Nej, den er sgu ikke meget god!

STENSGAARD. De ser det altsaa?

LUNDESTAD. Hvilket?

STENSGAARD. At den er falsk —
LUNDESTAD. Falsk? \^ar den falsk, var den god nok;

falske Vevler er gjerne de sikkreste, dem indfrier man --

STENSGAARD. Men hvad mener De? Er den ikke falsk?

LUNDESTAD. Nej desværre; men der er formange af den

Slags —
(NB: DANIEL H^RE kommer; Opplysninger gjennem ham.)

STENSGAARD. Men det er da vel aldrig muligt at —
LUNDESTAD. Naar Grosserer l^rattsberg ryger af Pinden,

saa ryger Kammerherren med ikke mine Ord igjen — det

er galt fatt
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STENSGAARD. Men du gode Gud —
LUNDESTAD. De kan selv dømme om det naar jeg siger

Dem at Frøkenens Mødrenearv er gaaet med -—
STENSGAARD. Frøken Brattsberg — Thora —
LUNDESTAD. Ja, netopp ja! [STENSGAARD. Nu forstaar

jeg Fjeldbo — derfor altsaa var det!] Kammerherren stemmer

ikke paa mig; saa vil jeg heller ikke spare ham — Datteren

var for god, skulde have en Baron eller Greve — nu lar

de hende sidde tænker jeg — men De blir saa bleg — Guds-

død, jeg har da ikke gjort en Ulykke!

STENSGAARD. Hvad slags Ulykke?

LUNDESTAD. Ja ja, jeg ser det — kjære Herr Stensgaard

— elsker De Pigen — hvad gjør det saa om hun er rig eller

fattig —
STENSGAARD. Hvad det gjør? Nej ganske visst —
LUNDESTAD. Herregud et lykkeligt Ægteskab — det grun-

des da ikke paa Penge —
STENSGAARD. Naturligvis —
LUNDESTAD. Og med Stræbsomhed og Nøjsomhed saa —

Storthingshvervet maa de rigtignok slaa af Tankerne — for naar

De ikke er Ejendomsbesidder saa — men hvad er det vel igrun-

den? Slid og Slæb og Utakk ovenikjøbet.

STENSGAARD. Saa? De raader mig at trække mig till-

bage —
LUNDESTAD. Langtfra; jeg siger bare hvad der vil ske —

tro mig, det er till Deres eget Bedste -— elsker De hende saa

svigt ikke; lad ikke trange Kaar skræmme Dem — Lykke i

Huset, en trofast Kvinde — kjære, kjære, far saa frem at De

ikke skal leve i Anger bagefter—
STENSGAARD. Men De?

LUNDEGAARD. Sørg ikke for mig — jeg skal nok finde

en Stedfortræder; tror De jeg vil kræve et sligt Hjertets Offer

af Dem —
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STENSGAARD. Men jeg skal bringe Offeret; — jeg skal

vise Dem jeg har Kraft till det — derude staar et Folk i Læng-

sel -— ; de kræver mig. Tror De jeg tør vægre mig?

LUNDESTAD. Kan De!

STENSGAARD. Imorgen gaar jeg till Kammerherren; er det

sandt som De formoder, saa er han for stolt till at nægte det ——
LUNDESTAD. Og saa?

STENSGAARD. Saa gjør jeg Afkald paa den Lykke at ar-

bejde for den jeg elsker; jeg siger till mit Folk, her er jeg —
LUNDESTAD. Forstand og Hjerte. jSandeligl De har faaet IV 150-"

store Gaver, Herr Stensgaard. [11379"]

STENSGAARD. Ja, De gaar og lyver for Dem selv; (men det IV 153'=

er det samme — en Tjeneste er den anden værd — vil De [Il 381»

tale for mig igjen —
BASTIAN. Jeg, hos hvem skulde det være —
STENSGAARD. Har De ikke mærket det?) Kald enhver

Ting med sit rette Navn — der er noget smudsigt i dette —
(DOKTOR FJELDBO fr» Heire.)

STENSGAARD. Hvorledes gaar det?

FJELDBO. For dig gaar det visst udmærket;.du faar saa-

godtsom alle Stemmer —
STENSGAARD. Gjør jeg det!

FJELDBO. Men hvad nytter det; naar du ikke er Fjendoms-

mand saa —
STENSGAARD. Er det ikke forbandet —
FJELDI^O. Naa, man kan ikke sk)otte to Ting paa engang —

kanskc handler du rett, som du gjur — Farvel — (ud i Biggr.)

STENSGAARD. Er det ikke forbandet —
BASTIAN. Hvilket? Hys. der er Mad: Rundholmen —

jeg N>r ikke tale med hende nu, hun er saa strix naar hun har

travelt
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STENSGAARD. Det er et Ord; jeg skal tale for Dem, men

saa taler De for mig igjen —
BASTIAN. Jeg — hos hvem —
STENSGAARD. Har De ikke mærket nogenting? Ragna —
BASTIAN. Nej, skulde det være mulig?

ST. Ja, har De ikke mærket det —
B. Jo før; men jeg tænkte det var drevet over —
ST, Aa da kjender De mig ikke —
B. Gudsdød, der er Mad. Rundholmen — tal nu for mig —

IV 156" resten skal jeg nok selv besørge — . Har De ikke seet Bog-

[II 382^^ trykker Aslaksen ?

IV 158^ ST. Naar De nu kunde skabe to Menneskers Lykke — baade

[II 383''] Deres egen — og en andens — svar mig —
MD. R. Aa nej — det er da aldrig Alvor?

ST. Jeg sværger Dem till — vilde De ikke høre ham —
MD. RUND. Jo det ved Vorherre jeg vilde -- her har De

mig; tag mig. (l hans Arme)

IV 158^9 S''^- Gudsdød — hvad mener De —
[II 383-3] MAD. R. Ja ja! Uf, der er nogen —

IV 162''^ D. H. Jagud gjør de saa. Gamle Lundestad gaar omkring med
[II 385 ] gj gj^jj gQj^ Qj^ j^gj^ havde bidt i en sur Agurk — aa det er

en Fryd at se paa —
MD. R. Jeg maa derud — de skal ikke gjøre det for ingen-

ting — kan jeg ikke stemme saa kan jeg traktere — (ud tiii Hojre)

D. H. Ja De er rigtig en Pigernes Jens, Herr Stensgaard —
nu skulde De bide Dem fast i hende, saa var De velbjerget —

ST. I Mad. Rundholmen —
D, H. Ja netopp — det er et Fruentimmer som har sit paa

det tørre —
ST. Md. Rundholmen? [Men sig mig hvad er der ivejen paa

Storli —

]
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D. H. (Ja vel — men hvad P) Ja sig De mig det — her har

været Bud ude elter Monsen — jeg tør bande paa det er noget

galt fat i Papirerne — ja — hvad Pokker var det for et Papir IV 163-^

De fik igaar? [II 385="n

ST. Hvad for noget — IV 164'^

D. H. Falsk - man behøver bare at se paa den med Mis- [II 386"]

troens skjærpede Blik.

ST. Er det saadant fatt — o det er till at blive gal over —
den ene ruineret og den anden vanæret —

D. H. Hvad nu —
ST. Begge Veje stængte — nu saa nær ved Maalet —
BOGTRYKKER ASLAKSEN (fra H«ire) Gratulerer, Herr Valg-

mandl

ST. Valgt?

ASLAKSEN. Med 117 Stemmer; og Lundestad med 53 ; de

andre er spredt i Vind og Vejr —
D. H. Det er den graahærdede Borgers Løn —
ASLAKSEN. Punsch, Mad. Rundholmen, Sagfører Stensgaard

trakterer

GAARDBR. L. ifr. h.) Tillykke — Alteret er beredt, men hvor

er Offerdyret?

ST. Offerdyret?

LUNDESTAD. Det rige Giftermaal — uden det kan jeg intet gjøre.

ASLAKSEN. Hvor Fanden er Mad. Rundholmen —
ST. Mad. Rundholmen - Ja ja—; vent, Herr Lundestad.

(sæltcr kIk ved Bordet og ikriver)

D. H. Ak, det er slemt at komme fra Asken i ilden.

LUNDESTAD. Hvorledes det -^

D. H. De vilde skille Dem af med Monsen og saa har De

faaet Stensgaard paa Halsen -

ASLAKSEN. Her er Punschen, - Mad. R. er som besatt —
10 Henrik lb>cn : Krierladte okririer II.
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BASTIAN. Ja, saa besørger De mit Brev —
ASLAKSEN. Vær rolig —
BASTIAN. [Saa fort De kan.] De skal Fanden ikke gjøre

det for ingenting, (ud \ saggr.)

ASLAKSEN. Stik ud -— nu kommer her Liv i de lokale

Forholde —
STENSGAARD. Hør her, Aslaksen — farer De her forbi

imorgen Aften?

ASLAKSEN. Ja, det kan jeg gjerne gjøre —
STENSGAARD. Saa giver De Md. R. dette Brev —
ASL. Fra Dem —
ST. Ja. Putt det i Lommen — Imorgen Aften forstaar De —
ASL. Vel vel — her er Punsch —
BASTIAN. Naa har De talt till Md. R.?

ST. Forstaar sig —
BASTIAN. Og jeg har skrevet et Brev — hun faar det

iaften.

IV 166-^ LUNDESTAD (hvisker till Stensgaard.) Staar De nu fast ved det De lovte,

[II 387^''] Herr Stensgaard?

STENSGAARD. Jeg staar fast nok; men alting vakler —
LUNDESTAD. Mener De Spillet skulde være tabt?

ASLAKSEN (med ølflasker fra Højre.) Hvor Fanden er Madam Rund-

holmen?

IV 167"^ STENSGAARD fsiagen af en Tankei Madam. Rundholmen — ? Ne], Spillet

[II 387^3] er ikke tabt, Herr Lundestad!

IV 161-'"^-^ LUNDESTAD. Det er en Anbefaling for Stensgaards Valg; De skal

[II
387='o 31] faa det siden.

IV 16822 ASLAKSEN. Godt, godt! (BASTIAN fjerner sig; Aslaksen raaber.) Hid med

[II 388*] Glassene, siger jeg; der dybt till Bunden!

(STENSGAARD. Et Ord, Aslaksen; blier De her till iaften?

ASLAKSEN. Ja; De ser jo, jeg har noget at bestille.

IV 168" STENSGAARD. Naa; saasnart De finder et ledigt Øjeblik, saa gier

[11388^] De Madam Rundholmen dette Brev.)
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ST. laften —

?

BASTIAN. Hyss — lad ingen mærke noget. —
lud i BaKgr.)

MD. R. Naa, dette er da rigtig en glad Dag — IV 169^°

D. H. Ak ja — det siger Herr Lundestad ogsaa — [II 388**]

RINGDAL (fra Hejre.t Maa jeg saa gratulere Herr Valgmanden! IV 172'-'^

ST. Jeg takker; men Gudsdod, det er jo sørgeligt — dette [11389^]

med Kammerherren?

RINGDAL. Hvilket med Kammerherren?

ST. Med hans Affærer —
RINGDAL. Hvad er der med dem?

ST. Han er jo ruineret — baade han og SonnenI

K. Med Tilladelse — er De gal -

—

ST. Aa skjul ingenting —
RINGDAL. Hvad i Guds Navn skulde jeg skjule?

ST. Er det da ikke sandt —
R. Hvor kan De iro sligt — hvem har hildt Dem det ind —
ST. Det fortælles her —
R. Han er god for 200000, Herr Stensgaard —
ST. Hvad for noget — og Md. R. har mit Brev —
RINGD. Hvilket Brev -

ST. Aa ingenting — Men hor — De træffer Kammerherren

ialten — godt — giv ham denne Ve.xel fra mig

RINGDAL. Denne Vexel?

ST. Ja ja — det er noget De ikke forstaar — giv ham den

— sig ham at alle Trusler var Spog — sig ham at saaledes

handler jeg —
R. Isandhed, Herr Stensgaard - -

lY ,-7,511

ST. Gjor som jeg siger; sig ham at jeg kommer imorgen (!!.^9l''j

1.. Hys fejl Spor det var Monsen - IV 176'*

ST. Monsen! (H391"]
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LUNDESTAD. Han er kjørt afgaarde imorges —
D. H. He-he — De skal se han er gaaet hen og hængt sig,

Far —
MD. R. Kors, hvad er det?

L. Herr Hejre siger at Monsen har hængt sig —
IV 177" ASLAKSEN. Hvem har hængt sig —
[II 392'] MD. RUNDH. Monsen, Monsen har hængt sig —

IV 178'^ ST. Og De er ikke vred!

[II 392"] M. Pytt — ; hvad rager det mig —
ST. Takk for det; vi sees imorgen paa Storli — Herr Hejre

— vil De gjøre mig en Tjeneste —
D. H. Aa saamæn, saamæn —
ST. Saa mal mig en Smule sort hos Md. R. — tal lidt tve-

tydigt om mig —
D. H. Hvad Fanden er det for noget?

ST. Jeg skal forklare Dem det siden — gjør som jeg siger —
D. H. Aha, jeg forstaar — hun er efter Dem —
ST. Kanske, kanske?

D. H. Og De skylder hende Forbindtligheder —
IV 180* ST. Muligt — fordærv ingenting — men gjør hende urolig

[11392^-] — tvivlsom indtil videre —

IV 177cfler27 BASTIAN. Hvad er der med Faer?

[II 392elieri] ASLAKSEN. Aa, vi snakker om de lokale Forholde.



AF FHMTE AKT.

FJELDBO. Skeet? Aa, hvad er der saa igrunden skeet? IV 187"

KAMMERHERREN. Saa? Vilde De selv kanske handle, som 1113961

min Son har handlet?

FJELDBO. Jeg? Nej.

KAMH. Ser vi det? Men nu Sagfører Stensgaard, for

Exempel -

FJELDBO. Ja, og nej; efter Omstændighederne; men, hvad

der er Hovedsagen, Deres Søn vil aldrig gjentage noget sligt.

KAMMERHERREN. Hvoraf ved De det?

FJELDBO. Jeg ved det af det Opptrin, De selv har Fortalt

mi«; med Deres Svigerdatter; det maa lede till et Brud eller

en Forklaring; og hvad der sker, saa vil det ryste ham till

Alvor — IV 18S'^

KAMMERHERREN. Og vor jævne Fred og Lykke forspildt — (I13iH)-"|

FJELDBO. Ja, jeg tror og ser det. Det er vort Lands IV 1«9'^

Ulykke; i Hjemmet, i Skolen og i Staten sætter man Oppgaven I" ^97 ]

i at lære istedetfor i at være — Du gode Gud, i et ufærdigt

Samfund, som vort, skulde man dog gaa den modsatte Vej ; vi

ser ogsaa hvad det leder till; vi ser det i de hundreder af be-

gavede Mennesker, der er et i deres Følelser og Stemninger og

et ganske andet i Gjerninger og Handlingssætt — — se nu

Daniel Hejre, denne tobenede Uro, denne insfinktmæssige Fi-

ende af alt hvad der har Tillværelsens Rett haade i og uden-

for ham; se Bogtrykker Aslaksen hvilken Halvfærdighed,
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han minder mig om Fiskerbefolkningen paa Vestkysten, kjæmpe-

[sene] stærke Arme og margløse Ben — det kommer af Aare-

tagene og den evige Hvile [evindeiige sidden] paa Baadtoften — det

ene udviklet, det andet forsømt — og se nu Stensgaard —
KAMMERHERREN. Stensgaard, ja — hvad siger De om

Stensgaard?

FJELDBO. Jeg siger at han har mange Betingelser for at

blive baade noget stort og noget godt.

KAMMERHERREN. Ja, ja, det har han.

IV 189^' FJELDBO. Men han vil hverken blive noget stort eller noget

[II 397^] godt. Jeg har kjendt ham fra Barnsben af.

'^ ^^^ FJELDBO. la, af mig — thi jeg — Herr Kammerherre
[II 39724]

A •

. , .er Aristokrat —
KAMMERHERREN. De?

FJELDBO. Ja netopp — Aa, De maa ikke smile —

IV 1938 KAMMERHERREN. Aa. Pokker i Vold; det er Lapperi alt-

[II 398 'J sammen. Lundestad — ; der er ingenting, som holder Prøve

tillbunds i denne Verden.

LUNDESTAD. Nej saamæn; kan saa være; men se, Verden

er nu bedst alligevel som den er.

KAMMERHERREN. Velbekomme; finder De det ogsaa

bedst at De blev slaaet ved Valget igaar?

LUNDESTAD. Blev jeg slaaet; kjære Herr Kammerherre,

det var jo efter min egen Vilje.

FJELDBO. Aa vær nu opprigtig.

KAMMERHERREN. Ja, det siger jeg ogsaa.

FJELDBO. De er bange for Stensgaard; det er lett at se;

men det er mig ufatteligt at De med Deres Magt og Anseelse —
LUNDESTAD. Ho ho, De kjender ham ikke —
FJELDBO. Ikke det; jeg ved ialfald han ingen Karakter har

—
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LUNDESTAD. Desto farligere er han —
FJELDBO. Og ingen Overbevisning —
LUNDESTAD. Des friere er han — De skjonner ham ikke,

siger jeg endnu engang — han har det, som vi andre maa

bide os i Fingrene efter —
KAMH. Og hvad er det?

LUNDESTAD. Han har Evne till at rive Mængden med sig

— og det er ikke Projekter han farer med; det er Ideer; det

er Knuden; og da han nu hverken hindres af Karakter eller Over- iv 194'^

bevisning, saa har han saa svært lett for at være frisindet — [113992»]

K. Ja; det er ikke ved Komedjespil man slaar ind paa en '^216 14-lS

klarere Vej — i Alvor og Gjerning — iii409
|

ERIK. Faer, har du Tillgivelse for en Forvildet —
K. Gud tillgive dig —
ERIK. Men du —

?

L. Ja, saa var det sandelig Skam om jeg skulde svigte min IV 217''

Værnepligt — lll40i»>«j

K. De; virkelig —
L. Jeg faar jo -

; efter den Elskovssorg som har rammet

Stensgaard idag -— ; Gud bevare mig for at tvinge ham ind i

Statssager nu — mine Sognemænd, har I Brug for mig saa

tag mig —
MANGE. Bravo for Lundestad — han er en Hædersmand —
KAMMERH. Se det er som det skal være - nu kommer

alting i sin rette Gjænge -
; men hvem kan vi takke for alt

dette —
ASLAKSEN. Det kan De takke den fri Presse for —
K. Hvorledes — ? Har De staaet bagved —
AS. Jeg har havt Traaden i min Haand — men undskyld

— jeg kan ikke sige mer —
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K. Naa saa byder jeg Dem ogsaa — behøver De Penge till

Deres Blad —
A. Ja det ved Gud —

IV 2191- K. Dem skal De faa — jeg støtter Pressen — men jeg vil

[114101^] ikke skrive noget i Deres Blad —

IV 220-

'

K. De har Rett; det mellemliggende maatte till — ; men
[II 410 -] j^y gj. alting godt — og nu tillbords saamange som vi er

ASL. Jeg ogsaa, Herr Kammerherre?

K. Naturligvis — en Hædersplads for Pressen —
FJELDBO. For alle levende Samfundsmagter —
D. H. Undtagen for Ideerne; Sagføreren er væk, ak ja, den

som kjæmper for Ideen, han gaar tillgrunde —
L. Indtill videre, Herr Hejre; Stensgaard dukker opp igjen,

IV 222'^ ^® ^^^^' °"^ ^^ ^^"^ sidder han i Kongens eller i Nationens Raad;

[II4112'[ kanske i dem begge paa engang —

IV 223^ [FJELDBO.] det skal vedblive at være de unges Forbund.

[II 411 •^T Da Stensgaard stiftede sin forening under Frihedsdagens Jubel

og Rus, saa skal der være faldet et dristigt Ord; det blev

sagt De unges Forbund, det er Vorherre & Comp — ;
paa os tænker

jeg selv Theologen der tør anvende det —
HELLE. IK.] Ja, hvorom alting er, saa tør vi sige, at alting er

IV 223*5 ledet till det bedste — ; at vi har tumlet og famlet i Daarskab

[11412^] — men gode angle var i Pagt med os.
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AF FØRSTE AKT.

DANIEL HEJRE. Forsent. Faer! Medmindre De vil staa IV 28"

Fadder. Nu døber de Foreningen. I '

FjELDBO. Og hvad skal den saa hede?

DANIEL HEJRE. Den skal nok hae to Navne, tror jeg; —
ligesom Komedienne havde i min Ungdom. Det er det, man

kalder en bred Basis. Den skal hede: De unges Forbund eller

Vorherre & Comp.

FJELDBO. Det er et solid Firma.

DANIEL HEJRE. Det er Viljerne, som regjerer Verden, siger

Sagforer Stenborg; og da nu Vorherre ogsaa driver den For-

rettning, saa har man indgaaet saadan et Slags Kompagniskab, i\' 28^*

ser De. ll> 322=']

AF ANDEN AKT.

KAMMERHERREN. Umuligt! Horte du det? IV 60 rf»»'«

DANIEL HEJRE. Paa Afstand, ja! Uheldigvis var Grosserer I" -^^7 rftw^

Klopp og Prokurator Klemme nærværende; og da jeg har et

Par Rettsager henstaaende med Grossereren og om nogle Dage

skal have Prokuratoren ind for Forligelseskommissionen, saa

vilde jeg ikke gaa nærmere —

FJELDP>0. Ingen svævende Talemaadcr! De forklarer ingen- ivtks'»

ting. Hvad mener du med Maalet? Er det at blive Sparebank- jll.^.^i»'*!

direktor?
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STENBORG. Pytt; det vilde være et Trin paa Stigen, intet

videre.

FJELDBO. Storthingsmand altsaa?

STENBORG. Ja, som en Gjennemgangsstilling betragtet —
IV 652' FJEDBO. Rene Ord for Pengene! Hvad mener du med

[11339^5] Maalet?
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OPTEGNELSER
efter

M: Albert de Broglie.

Konstantius var børnlos; den Flaviske familie var decimerel

ved mange blodbad; kun Julius Konstantius's to sønner var,

som ved et mirakel frelste fra blodbadet i Konstantinopel, ved

hjælp af biskop Markus af Arethusa, der havde skjult dem i

rædselsdagene. Begge unge prinser var halvbrødre. De opdro-

ges på et slot i Kappadokia, som fanger men med fyrstelige

æresbevisninger. Gallas var stor, velbygget, med blondt hår

(som de fleste af familjen) faldende ned over skuldrene; hans

regelmæssig smukke ansigt var belivet af et udtryk af bræn-

dende følelse og sandselighed; hans natur var hæftig og tilboje-

lig til vrede. Han havde kun liden lærdom, og uagtet gode

lærere, blev han rå i sit væsen. Hele Jiilians personlighed

var påfaldende og ualmindelig. Hans næse var lige, men mun-

den altfor stor; underlæben fortrak sig i en grimase; de brede skul-

dre stod i modsætning til det lille liv. Ligesom modgangen

mere havde opirret end ydmyget Galluss urolige sind, havde

den givet Julian en tilbageholden forbeholdenhed og et skin af

forstillelse. Hans gamle barndomslærer havde indprentet ham at

bevare i hele sin ydre optræden et præg af værdighed og be-

skedenhed og at anvende al sin kraft på en fuldstændig selv-

beherskelse. Han havde et par glimrende øjne, og et originalt

fysiognomi der forrådte en tilbagcholdt ild. Der var en vis uro

over hele hans person; konvulsiviske bevægelser forstyrrede

undertiden værdigheden i hans optræden. Hans kejtede bevæ-
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geiser åbenbarede en slet skjult ild under den tilsyneladende indre

ro. — I Kappadokia vilde de bygge i fællesskab en kirke over

martyren den hellige Mamas's grav; men den fløj af bygningen,

som Julian overtog, blev aldrig endt. I deres disputerøvelser

overtog Julian at forsvare hedenskabet. Han havde tilbøjelighed

til at iagttage stjernerne; solen, stjernenatten satte ham i hen-

rykkelse. — Til trods for sin større tilbøjelighed for Julian ud-

nævnte dog Konstantins sin fætter Gallus til Cæsar i Orienten.

Gallus gik i forbøn for Julian som fik tilladelse til at gå til

Athen for at høre filosoferne.

(Efter Auer.)

Almindelig beklagelse over læreres og læreres usædelige liv.

En hob nyankomne blev om natten ført ind i en sofists hus så

at hele auditoriet overfyldtes. En nyankommen der bragtes syg

i land, førtes i bad og døde næsten af den voldsomme behandling.

Til forelæsningerne klapped man bifald med skrig og støj. De æl-

dre studenter drog væbnede med stokke om ved havnen og

hverved de nye for sine professorer. De tog alt i besiddelse.

Har man fanget nogle nye så drager man med dem over torvet

til et badehus. Slag på døren, ængstelse — derpå er han optagen.

Med optagelse var mysterier forbundne som de eleusinske.

NOTITSER:

CoNSTANTius, Constantiu den stores søn, kejser over

det samlede romerske rige.

Gallus
j

Julian
|

NiKOKLES, nyplatoniker, Julians lærer.

[Mardonius] NB: 20 [le] år gammel kaldesjulian fraMa-

cellum, landgodset i Kappadokien, til Kon-

stantinopel, foråt fortsætte sine studeringer.

halvbrødre og Constantius's fættere.



LiBAN I us,

Ekebolios,

Maximus,

Gregor af nazianz

Oribasius

Sallust

Iste del:
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hedensk filosof, turde ikke omgåes med

Julian.

hykler, rettende sig efter hofluften. blev

hans lærer.

platoniker, berømt gøgler og åndemaner.

NB: 4 år senere (350) drog Julian til

Athen. Gallus var imidlertid bleven

myrdet.

studerer på samme tid i Athen.

NB: 355 beklædes Julian med Cæsar-vær-

digheden og overtager krigen i Gallien.

(hans bibliothekar), magiker, hans liv-

læge og spåmand.

statsmand, Konstantius spion men Juli-

ans ven.

Julians ungdom i Keiserstaden.

Julian i Athen.

Julian som Cæsar i Gallien.

FORSPILLET,

(bag teppet.)

Skuepladsen er det svælgende dybs befæstning. Til hojre lys

og stråler; til venstre morket.

(Stjernenat; de dødes ånder svæver opad; mørkets dæmoner

holder dem ved tråde; de synker matte -
)

(Julenat. Kejserstaden ved Bosporus. Alle kirker er festligt

opiyste, salmesang; tusender strømmer til).

UDKAST.

Iste handling.

Byzantz. Lystgård med træer udcnfor det kejserlige palats.

Slottets trappe til venstre, i baggrunden kirken; til højre balu-
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strade med udsigt over Bosporus og Asiens kyst. Stjerneklar

nat; kristen fest; kirken oplyst; salmesang af tusender andægtige.

Scenegang.

Kristne trænges ved indgangen. Overmod og ondt begær;

sejersrus.

Salmesang fra kirken.

Julian fulgt af Ekebolios kommer ud på trappen; han søger

sin broder i angst.

Theodoros møder de forrige.

Optrin mellem Julian og Theodorus; erindringer fra barn-

domslivet i Kappadokien hvor Th : omvendtes af Julian. Julian

vil bede kejseren om at indvies til prest for at leve som eneboer

i ørkenen. Th: bort.

Ekebolios og Julian.

Libanius forfulgt af en kristen skare. Julian frelser ham.

Scene mellem dem; J: vil bede om Libanius's død. Scene igen.

Kejseren kommer; Gallus udnævnes til hærfører. Julian beder

om at måtte drage til Athen.

Iste handling.

Gudstjeneste. Kristne kirkegængere i klammeri med hedenske

tilskuere. Strid og slagsmål mellem kirkegængerne selv. Af-

brydelse ved kejserens komme. Konstantius optræder med pragt-

fuldt følge af hofmænd og prester. I følget er Julian, Eke-

bolios og Memnon, kejserens sorte livslave. Optrin mellem

Konstantius og Julianus. Afbrydes på anledning af Ekebolios af

Memnon, som har ubegrænset magt over kejseren. Alle ind i

kirken undtagen Julian og Ekebolios. Optrin mellem disse to.

Ekebolios går for at søge Gallus. Julian alene; kort ordveksling

med den blinde paa kirketrappen. Theodorus kommer. Julian i

angst for snigmord. Genkendelse og langt optrin mellem dem.

Minderne fra deres fælles barndom. Omslag i kejserstaden

;
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Julians had til filosofen Libanius. Theodoros har hort ham;

skildring heraf. Julian antyder at han vil bede kejseren om
filosofens dod. Libanius og en skare discipler kommer. Optrin

mellem ham og Julian. Libanius virker stærkt på hans fantasi.

Libanius går i baden som forviser ham til Athen. Ekebolios

kommer med Gallus; denne udtaler sig i rå trods mod kejseren.

Kejseren med folge fra kirken. Stor forsamling. Kejseren ud-

nævner Gallus til Cæsar. (Memnons spion er skyld deri). Julian

beder at måtte folge Libanius til Athen. Nu han vil lære sin

fiende at kende for at kunne bekæmpe ham; han vil som

Daniel ind i løvens hule. Kejseren og folget bort. En lærer

med 1 1 lærlinger forbi. Råb i natten „Julianus, Julianus" !
—

Juiianus: Til Athen!

Basii.il's

Gregor

Grhgok

Pk: Julian

Studenter

Dk forrige

Libanius

Pk: Jri.iAN

Gregor I us

De forrige

Basilius

De forrige

Libanius

Il Henrik lh»cn:

2den handling.

I

mødes på torvet, et skib fra Efesus er

I

landet; studenter lober med skrig de

I

nyankomne imode. Basilius til havnen

! for at spørge nyt.

I

Disputerøvelser; ordkampe o. s. v.

Julians dulgte spot med Libanius. Li-

banius og studenterne bort.

Julians dybe skuffelse over Libanius.

Nyheder fra Makrina. Maximus.

Libanius hoverer over Maximus.

F.flcrladlc ikrlflcr II
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Studenter-bacckanal. Julians sammenligning med Perikles og det

gamle Athen.

Basil og Julian — Kristendommens dybe forfald og hule

dogmatisme —
Julians begejstring for Maximus —

Basil og Gregor — 1) Ringeagten for Libanius.

Julian kommer 2) Foragt for tidens kristne.

De forrige, Theodorus. 3) Athens store minder stiger frem.

Julian og Libanius. 4) Rygterne om Maximus, længsel

efter ham.

5) Gallus og hans forholde -

—

6) Makrina.

Nyhederne fra Kappadocien: først om Gallus — dernæst om

Maximus. Studenterne kommer tilbage; der holdes bakkanal på

torvet. Julian udtaler bittert sammenligningen mellem det gamle

og det nye Athen. Basilius og Julian. Basilius meddeler mere

af Makrinas brev. Hun spørger om fremgangen af Julians store

tanker. Han svarer: hvor er kristendommen? Hos kejseren,

hos presterne, hos folket? Basilius henviser ham til skriften.

Julian: Bøger, altid bøger, stene for brød. — Libanius kommer

og taler triumferende om Maximus's forvildelser, fortæller om

hans underlige gerninger — Julian har fundet den han søger!

EUTHERIUS, julians Husmester.

I EFESUS.

(År 354.)

Hushovmesteren med Gr: og Basil. Disse og prins Julian

Han er lykkelig; han og Gallus skal beherske verden; tegn og

underlige gerninger; Gr: bebrejder ham den rolige nydelse;

skildrer fordærvelsen i Rom; Gallus' grusomhed (Ammian 41 f. f.)
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den gådefulde bestilling af purpurklædningen hos Appollinaris

i Sidon. Julian udvikler hvorledes den enkelte må gennemgå

slægtens udviklingsproces. Maximus agter den store galilæiske

profet; inat vil han åbenbare Julian den sidste store hemmelig-

hed; Gr. og Basil: indbydes at være tilstede; afslag; Julian ud-

taler at når han er dukket tilbunds i den hemmelige visdom vil

han søge ensomheden; beder om Makrina til hustru; — vil sende

brev med Basil:, denne og Gr. bort. —- Julian alene. ^Julian

og Maximus — rigets Genius fremmanes; derpå de to store

hjælpere, som har ofret det meste. — Kejserens udsendinge kom-

mer; Gallus er henrettet og Julian Cæsar; de forrige, Basil: og

Gregor.

NB: Hans opklarelse er sket i en drøm: han befandt sig på

et skib på havet; da blev havet gennemsigtigt, derpå forsvandt

det; han så havbunden i dens afskylighed; da vendte han sit

øje opad og droges opad mod den himmelske herlighed.

Han vil gå gennem landene som et tegn til efterlevelse;

derpå vil han forsvinde i ørkenen lig hine floder der flyder ud

i sandet og vender tilbage til sit ophav —
Om Jehova havde sagt til Kain: gak hen og vord din bro-

ders morder, og Kain havde svaret: herre, skal jeg fortabe min

sjæl, og Herren havde svaret, gør som jeg byder — hvad så? —
Om Herren havde sagt til Judas — jeg behøver dig til at for-

råde min søn for at værket kan fuldkommes, og Judas var gået hen

og forrådt sin herre og forspildt sin sjæl i lydighed -- hvad så?

OPTEGNELSER
til

JULIANS FRAFALD.
(År 357—360).

Julians kampe med Aicmanerne indtil slaget ved Strasburg. —
Am: Marccll: \C) bog.
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Kejser Konstantius triumferer i Rom i anledning af Julians

sejr. Julian bagvaskes ved hoffet og udskældes for fejghed og

uvirksomhed. — Am: M: 17de bog.

Julian bliver i Paris, hvor han overvintrer, af de bortkom-

manderte legioner med magt udråbt til kejser. — Am: M:

20de bog.

Julian festligholder i Vienna quinquenalierne og lader sig

hylde som kejser; erholder underretning om Konstantius's død. —
Am: M: 21de bog.

Argentoratum (Strasburg) Colonia Agrippina (Kølln)

Ursicinus, anfører— [for rytteriet viste sig forsømmelig i at und-

sætte Senones hvor Cæsar lå i vinterkvarter.] Skjoldbærere.

Hustropper.

Marcellus — anfører. Drabanter.

NB Kejseren havde udfærdiget en rigelig spiseseddel for

Julian. Denne lod fasaner, fyldte svinebuge o. s. v. udstryge —
Prokonsulen [Ryttergeneraien] Arbetio var fra simpel soldat bleven

anfører og mistænktes for at eftertragte mere af:

Statholder Verissimus, en skriger —
Lægen ved skjolddragerne, Dorus, forfulgte ham også; denne

havde været anfører for vagten over kunstværker i Rom.

[Silvanus, anfører for fodfolket. 129. en brav og tapper mand.j

Om Marcellus se side 14.

Om Eutherius se side 141 f. f.

Kejseren triumferer i Rom s. 1 50 ff.

Severus, overanfører, en brav krigsmand.

Barbatio, anfører for fodfolket, kom til undsætning på kejse-

rens befaling, med 25,000 mand; egenmægtig, s. 161.

Barbatios nederlag, s. 161. f.

Chnodomar og Vestralp, Alemanernes konger 162.

Suomar og Hortar — s. 162,

Om Chnodomar se 163.
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Julians tale til hæren, 164.

Chnodomars hoved var omvikle; med et iidfarvet bånd. 169.

Om Mederich. Chndms broderson, og Agenarik 169.

Severus forte Romernes venstre floj i slaget. 1 70.

Alemanerne tvinger sine fyrster til at kæmpe til fods 171.

Julian minder om Archelaus. 174.

Bataverne understøttede af de kejserl: hustropper rykker

frem. 175.

De såredes skrig skræmte mange tilbage. 176.

Betegnende enkeltheder. 177 og 178.

Om Chnodomars sidste skæbne. 178— 181.

De faidnes antal og navne 180.

Julian hilses som kejser, tilbageviser dette. 181.

Om keiserens praleri — 182— 183. —
IMederichs son og Chnodomars brodersen, Agenarich. havde

fåt tilnavnet Serapion, se side 169.

Alemanernes hær udgjorde 35,000 bevæbnede. side 169.

Fem konger — ibid:

Julians drage-fane side 173.

Julians opråb til de flygtende side 174.

Prætorianpræfekten Florentius mente at slaget burde forsoges

side 165.

Severus kommanderede på venstre fløj — 17().|

*

Iste handling ved Argentoratum,

2den handling ved Parisiis.

3die handlin*^ ved Vienna.

Handlingen foregår i Gallien. Tiden 357 360.

|20de, bog. 4de kap.. I Ode og I 1 kap.j

2den handling.

Kejscren tilegner sig fortjenesten af Julians sejrvindinger og

triumphcrer i Rom. Helenas død; rygtet om kejserens giftermål.
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Julian udråbes af hæren til kejser.

. NB. I første handling går hans taktik ud på at gøre den ene

skinsyg på den anden.

3die handling.

I Vienna. Sallusts tilståelser. Julians drømme og syner. Han

beslutter at rykke imod kejseren. Meddelelse om keiserens død.

20de bog, 4 kap. o. s. v.

NB. Julian beslutter et frafald — Gud og kejseren — kejser og

galilæer — han afryster begge de to der har hæmmet hans fri

tanke og hans fri gerning.

Siden bliver spørgsmålet i hvis sted han skal sætte sig — i

begges — hverken tanke eller gerning må hæmmes.

Efter Helenas død bøjer han sig forbigående ind under det

religiøse ; den gamle tanke om at ty til ensomheden dukker op

igen.

Julians tanker ved Helenas båre — han går irette med Gud

— skønhed — er den der ikke under løgnen. Præsterne be-

sprænger hende med vievand — bønner — løgn, løgn —^ Julian

triumferer —
Hans liv har været en sammenhængende rædsel for Gud og

mennesker.

I 2den afdelings 2den handling falder han fra kejseren

„ „ 3 handling fra Kristus.

I 3die afdeling — vil han udrydde Kristus — : der er ikke

plads for os begge —

2den handling.

Generalerne forsamler sig for at afhente cæsar til triumfto-

get. Julian og Decentius er tilstede. —
Kejserens tilegnelse af sejren — hans beslutning at fratage

J.lian en del af tropperne. Julian finder sig i alt med tilsyne-
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ladende ydmyghed. Helena kommer i sælsom sindstilstand;

hendes forfatning forrådes. Julian og Sallust, som besværger

cæsar at være på sin post; rygtet om kejserens påtænkte nye

giftermål antydes. Myrrha kommer i skræk og melder sin her-

skerindes pludselige sygdom.

Soldaterne og deres familier i fortvivlelse over kejserens be-

faling

I palatshaven. Helena i vanvid. Julian kommer. Helena

dor. Decentius melder at han har ladet slaverne henrette; Ju-

lian udsporger ham om kejserens giftermål; først udflugter. en-

delig tilståelse.

Soldaterne i opror. Julian tyr til dem; — hans tale; han ud-

råbes til kejser; opbrud til Vienna.

UDKAST.

Fjerde handling.

En sal i Cæsar palats: „De varme bade", ved Paris.

Nat. Fyrstinde Helena i angst for Cæsars skæbne. Rygter om

kampen ved Rhin er nået til hende. Slavinden Myrrha er hos

hende. Fyrstinden håber visst at han har sejret; de rige og

kostelige gaver, kejseren har sendt, syriske frugter i guldskåler,

smykker og nubiske slaver, er hende et tegn på kejserens nåde.

Cæsar Julian kommer hemmelighedsfuldt og som en flygtende.

Optrin mcllem ham og fyrstinden. Han har sejret og så fuldstændigt

at han frygter kejserens misundelse. Kejserens krigsførelse er

som vanligt falden slet ud i Dacien og imod Perserne. Julians for-

elskelse i Helena træder stærkt frem; han er angst for hendes

sikkcrhed. Hun s(»ger at berolige ham; han betroer hende at

kejseren selv har triumferet i Rom.

Hutherius kommer og melder ankomsten af en keiserlig ud-

sending. nemlig præfekten Decentius. Cæsar befaler at hans

hof og hærførere skal samles.
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De forrige, Florentius, Severus, ridderen Sallust, staldmesteren

Sintula og hofmænd. Derefter præfekten Decentius. Denne af-

giver kejserens befaling til at oplose hæren i Gallien. Almin-

deligt frafald fra cæsar, hvis unåde er klar. Cæsar falder til føje.

Optrin mellem Cæsar og Sallust.

Myrrha kommer og melder fyrstindens sygdom. De forrige

og fyrstinde Helena; straks efter Oribases, derpå Decentius og

siden Sintula som melder soldaternes oprør.

Soldaterne styrter ind for at myrde cæsar. Han træder dem

imøde og bønfalder om beskyttelse; hans tale og bønner henriver

dem; Decentius flygter; hæren udråber Cæsar til kejser; han

beslutter at rykke mod Vienna.

Femte handling.

(I katakomberne ved Vienna.)

Julian skjuler sig af samvittighedsnag over det skete. Oven-

over i kirken læses messe over hans hustru.

Ridderen Sallust kommer og råder Julian til at gå raskt

frem mod kejseren. Julian kan ikke bekvemme sig dertil;

han opregner dog alt hvad kejseren har forbrudt imod slægten.

Sallust åbenbarer sin stilling og dens farlighed.

Slutningsscene i 5te handling.

Julian regner op hvad kejseren har forbrudt imod ham, hans

forældres og slægtningers mord, hvorledes kejseren har svinget

frem og tilbage imellem samvittighed og mistro. Gallus Cæsar,

Gallus dræbt, Julian Cæsar, men Helena til ægte, sejrende i

krigen, hæmmet på alle kanter, i sin ungdom forkrøblet af angst

for livet — Helena dræbt — hans eneste lam, hvilket han

aldrig har ejet.
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OPTEGNELSER
til

Femte handling.

Julian og Maximos i katakomberne; Julian fortæller forvarsler og

syner, som han tror tyder på kejserens dod. Maximos

går ind i de indre gange, i det samme kommer

Ridderen Sallust — der melder Julian om uro i lejren —
Eutherios kommer og fortæller o

TREDJE AFDELING.
Iste handling.

Kejser Konstantiuss jordefærd. De fremmede gesandters mod-

tagelse. Julians bacchus-tog. Julian ensom i palatset; han

beslutter at drage til Antiochia.

2den handling.

Kejser Julian i Antiochia. Hans optog som pontifex maxi-

mus; modet med de kristne martyrer; den gamle blinde biskop

forbander apostaten; Apollotemplets brand; Julian beslutter at

opbygge templet i Jerusalem ; Gregor forudsiger ham at ikke

en sten skal lægges på den anden.

3die handling.

Alle planer mislykkes; efierretninger fra Jerusalem og Alex-

andria, hvor Athanasius er vendt tilbage. Julian ensom ved

ofringerne. |Den gamle Publia.j Han beslutter at angribe Per-

serne: han ser sig selv som kejser i Guds sted på jorden.

4de handling.

Kejserhæren på marsch mod Perserne. Sammentræf med

Basilius og Makrina. — Den gådefulde persiske overlober

kommer til lejren; han råder til at brænde skibene; det sker;

murren blandt soldaterne |det religiøse bedrag|; befalingen til-

bagekaldes; for sent; den fremmede er forsvunden.
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Ste handling.

Fremdeles videre frem på marschen
;
Julian og Maximus; syner;

gentagelsen af gangen til Golgata på en fjern klode; kampen

står mellem kejseren og galilæeren. Krigsråd; Julian mere

og mere forvildet; tænker på selvmord; sværmer i natten;

mødet med tømmermanden, som tømrer kejserens kiste. Kamp;

Julian falder. I kejserens telt; Julian dør; Makrina og Basilius

ved liget —
; Jovian udråbes til keiser; Makrinas syn.

—

Når verdensånden ikke længer finder sjæle at friste og

forlokke — da er den yderste dag kommen.

Skal den vordende Messias udgå fra kejseren elier fra

Galilæeren.

OPTEGNELSER:
Iste handling: a. Ved havnen. Frasigelsen o. s. v.

b: I tronsalen.

Julian i glæde over forsættet at føre et Diogenes og de

andre vismænd værdigt liv; han lader hofbarbereren komme;

optrin mellem dem, endende med barberens bortjagelse. De

indiske sendebud bringer gaver. Julian hoverer. En gam-

mel hofmand gør ham opmærksom på at æren galdt Konstan-

tius. Julian i vrede, forordner undersogelse af embedsmænde-

nes færd; de skal straffes — ikke fordi de er kristne; han gentager

sine forsikringer i så henseende til Cæsarius, hvem han gør

store tilbud, der afslåes, hvorefter de skilles. Julian beslutter

sig til Bacchustoget.

c: Bacchustoget.

Julian omringet af skøger og gøglere; dårlige kristne går

over til ham.

d: I palatset, kejserens bogsal.

Julian i forbittrelse; han beslutter at sætte møde med Liba-

nius og andre visdomsvenner i Antiochia
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Er Dionysos fornedret ved optoget? Blev Galilæeren for-

nedret ved den spot der overgik ham?

O, om jeg kunde udrydde jorden og dræbe guddommen at

han ikke skal vide min skam!

INDHOLD
(2den handling.)

Et forværelse i kejserens palats i Antiochia. Sofister, talere,

digtere og anklagere er tilstede i stor mængde ventende på

kejseren. — Julian kommer; han vredes over al denne påtræn-

genhed og sætter dem i rette på forskellige måder. — Gregor

fra Nazianz kommer for at bede om retfærdighed og sætter Ju-

lian stærkt i rette for hans fremfærd navnlig mod Ursulus. Sam-

talen afbrydes idet det meldes kejseren at nogle unge kristne

har plyndret og hånet et tempel; i højeste vrede befaler Julian

at de skyldige skal opspores; derpå bereder han sig til Apollo-

festen.

Et torv i Antiochia.

Stort og glimrende optog. Menneskemængde. Kejser Julian

kommer klædt som yppersteprest. Han hoverer over de sky og

frygtsomme kristne. Et tog under salmesang kommer dem imøde
;

det er de fangne kristne, der føres til pinebænken. Togene mo-

des og standser. Han tiltaler en af de fangne og genkender

Agaton med hans lille broder. Rystende optrin ; togene drager

hver sin vej; de kristne jubler imod martyriet.

En plads foran Apollo-templet.

Optoget kommer. Skrigende kristne; rygtet har udbredt sig

om martyrernes pinsler; barnet er dræbt; Agathon i vanvid.

Da træder den gamle Maris frem og forbander apostaten ; for-

færdelse; hans ledsagere flygter men Gregor fra Nazianz tager

ham ved hånden. Julian truer med at udrydde alle bibler og

hellige bøger; guderne skal sejre. Da ryster et jordskælv tem-
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plet; søjler og mure styrter sammen; vild skræk. Julian fatter

sig og tilskriver det gudernes vrede. Gregor råber at Kristus

har lagt det i grus ligesom han lyste forbandelse over Jerusa-

lems tempel. Julian sværger at Jerusalems tempel skal oprejses

og Galilæeren gøres til løgner. Gregor svarer at kejseren ikke

skal læg:^e sten på sten.

OPTEGNELSER TIL 2DEN HANDLING.
Længsel efter visdomsvennerne Brogl: 699. f. f.

Julian hengiver sig kynismen „ 704.

Julian og angiverne (purpurkåben Amm: 450.

Thalassios og angiveren af sine og kejserens fiender „ 452.

Kvinden og den opkiltrede hofbetjent .... „ 454.

Flere dødsdømte nævnes „ 455.

Overdrevne ofringer „ 459.

ApoUotemplets brand „ 461.

Herakleos latterliggør guderne Brogl: 708.

Julians mythe om sig selv „ 711.

Den ældste dødsdømte vil dø først „ 717.

Jovian forvises, Br: 717. Markus af Areth:. . „ 719.

Kristenforfølgelser „ 721.22

Julian spotter de klagende kristne „ 727.

En yngling hudflettes m. m „ 728.29

Forfølgelser „ 730.

Den blinde Maris forbander apostaten
,

730.

Om Gregor og Basilius „ 732. f. f.

UDKAST
til

TREDJE HANDLING.
En søjlegang med billedstøtter og vandspring i Antiokia.

En stor skare af hoffolk, lærere og talere, blandt dem Libanius
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og Herakleos, er tilstede. Mange er klædte i forrevne kapper.

Der spottes over kejserens sære påfund, over de dårlige spiser

og det hårde levesæt. Herakleos gør sig især lystig over denne

made at tjene guderne på.

Julian kommer. Også han bærer en kynikers dragt og roser

sig deraf. Han irettesætter sine omgivelser for deres blodagtig-

hed og viser hen til Galilæerne, hvis dyder i mange måder for-

tjener at efterfolges. Han får oje på Herakleos og udskælder

ham for hans usommelige tale om guderne. Derefter stoder han

på Libanius, med hvem modet er spændt men påtaget venligt

fra begge sider. Libanius er kommen for at indlægge et godt

ord for staden. Julian udbryder i vrede og omtaler sit skrift

„Skæghaderen."

En gade i Antiokia. Til venstre en liden kirke; til hojre et

forfaldent alter med et halvt omstyrtet gudebillede. ,

Gregor fra Nazianz taler til en stor ophidset folkeforsamling.

Han fortæller dem om Markos af Arethusa og de ovrige blod-

vidner. Apollinaris synger sine vilde sange. Den vanvittige

Publia forkynder hedenskabets fald. Kejser Julian kommer med

sine ledsagere gennem gade. Kristne borgere beklager sig

over at deres ejendom er dem fratagen ; kejseren spotter dem.

Gregor spørger ham om det er sandt at han har givet presterne

ind under den verdslige ret; om kirkegodset skal tilbagegives

stæderne ; om alle bibler og hellige skrifter skal fratages ejerne.

Julian bekræfter det. Gregor fordommer ham som Antikrist.

Bevæbnede driver mængden fra hinanden. Hekebolios ses

ligge foran kirkedoren. Optrin mellem ham og kejseren.

Landevej udcnfor staden. Til venstre ved vejkantcn står Ky-

beles billedstøtte med et alter foran. Solnedgang.

Julian kommer med få ledsagere og træfter den gamle prest.

Optrin mellem dem. Et tog af kvinder kommer fra staden un-

der jammerklage, deres hellige skrifter er dem fratagne. Blod-

vidnct Kyrillos tilkaster kejseren sit kod; en kvinde sønder-
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flænger sit bryst med en kniv. Kejseren er rystet. De heden-

ske tilskuere forhåner ham med allehånde skældsord. Han vil

gk bort i vrede, da kommer Jovian og bringer budskabet om

at opbyggelsen af Jerusalems tempel er mislykket.

(Mellem ruinerne af Apollo-templet. Måneskinsnat.

)

Julian og Maximus modes. Julian udbryder i bittre klager

over gudernes magtløshed. Maximus udtaler sig gådefuldt om

det „tredie rige" hvori både kejseren og Galilæeren skal gå

under for at opstå i noget nyt. Julian fatter vinket. Han vil

lægge jorden under sig og beslutter krigen med Perserne. Vilde

sværmerier. Maximus kaster sig ned og tilbeder den vordende

Messias i Julian. —

OPTEGNELSER OG UDKAST
til

TREDJE HANDLING.

Længsel efter visdomsvennerne Brogl

:

699.

Julian hengiver sig til kynismen „ 704.

Overdrevne ofringer Amm

:

459.

Herakleos latterliggør guderne Brogl

:

708.

Julians mythe om sig selv „ 711.

Den ældste dødsdømte vil dø selv først „ 717.

Jovian forvises „ 717.

Markos af Arethusa „ 719.

Kristenforfølgelser „ 721.

Julian spotter de klagende kristne „ 727.

En yngling hudflettes o. s. v „ 728.

Forfølgelser „ 730.

Om Gregor og Basilius „ 732.

Presterne indordnes under verdslig ret „ 696.

Kirkegodset tilbagegives stæderne „ 697.

Julians første stridsskrift „ 705.
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Julians vrede over borgerne i Cæsaræa Brogl: 731.

De kristne lærere forbydes at undervise i klassikerne „ 750.

Gregors ytringer herom „ 757.

Om Kyrillos (Basil) martyr m. m Brogl. 9.

Gregors udfald imod Julian \3.

Folket i Cæsaræa vælger den udohte Eusebios til biskop „ 1 4.

Julians harme over hans tilhængeres lunkenhed . „ 16.

Libanius og kejseren 18.

Om Athanasius af Alexandria „ 22.

Fanatikerne i Antiokia, Publia, Apollinaris .... „ 39.

Julians udfald imod sine tilhængere 41.

Befolkningen håner Julian 50.

Skriftet ..Skæghaderen" „ 50.

Chi og Kappa „ 52.

Påtænkt skrift imod kristendommen „ 53.

Om Jerusalems tempel „ 62.

Julian forkaster Persernes fredstilbud 64.

Folkerygter om kejserens planer „ 65.

Libanius udtaler sig 71.

UDKAST
til

FJERDE HANDLING.
(Ved kejser-rigcts ostligc grænse. Vildt berglandskab. En dyb

dalkloft skiller den hoje forgrund fra de bagenfor liggende fjelde.)

Kejser Julian omgiven af sine hærforere, visdomsvenner, spå-

mænd og andre, ser sin hær drage gennem dalen. Nevita og

Maximus er tilstede. Tvivl og håb kæmper i Julian; han ud-

lægger alle varsler til sin fordel. Krigsøversten Jovian vækker

kejserens vrede. Kristne soldater drager over fleldhojden, blandt

dem Agaton. Foranstaltninger imod de kristne omtales. Julians

hest Babylonios falder. En love dræbes. Mystik om Alexanders

sjæl i Julian. Han rykker videre.
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(Skønt skoglandskab med Basilius's og Makrinas bolig. Sol-

nedgang.)

Hærafdelinger drager forbi. Makrina vederkvæger soldaterne.

Kejseren kommer. Optrin mellem ham og Makrina. Hun tror

på Julian som et Guds iredskab. De skilles. Hæren drager

videre mod øst.

Hinsides Eufrat i den kejserlige lejr. Julian befaler at hans

brystbillede skal opstilles på et alter og soldaterne lokkes til

at dyrke det som en guddom. Den persiske flygtning kommer

og råder til at brænde skibene. Tumult blandt de bedragne og

forfærdede soldater mens flåden brænder. Befalingen kaldes

tilbage, men for sent; perseren er borte.

OPTEGNELSER
til

FJERDE HANDLING.

Overdrevne ofringer Amm: 459.

Julians mythe om sig selv Brogl:711.

Den ældste dødsdømte vil dø først „ 717.

Jovian forvises „ 717.

Om Gregor og Basilius „ 732.

Presterne under verdslig ret „ 696.

Kirkegodset tilbagegives stæderne „ 697.

Kristnes undervisnings-ret indskrænkes „ 750,

Gregors ytringer herom „ 757.

I Cæsaræa vælges den udøbte Eusebios til biskop „ 14.

Om Athanasios fra Alexandria
,

22.

Folkerygter om kejserens hensigter „ 65.

Om afmarschen til Persien „ 69.

Libanius følger Julian et stykke „ 71.

Maximus om Alexanders sjæl i Julians legeme . . „ 76.
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Den persiske overløber Brogl

:

76.

Flåden brændes på Tigris
,

78.

Varsler imod krigen Amm: 491.

Hjælpetropper tilbagevises ,
492.

Søjlegangens sammenstyrten i Hierapolis 494.

Julians hest falder ,
496.

Barbarer hilser ham som verdenshersker
,

497.

Julian har ikke anråbt om gudernes beskyttelse . „ 503.

En love dræbes „ 504.

Julian holder tale „ 507.

Om krigen indtil Hådens brand 541.

UDKAST
til

FEMTE HANDLING.

(Øde afbrændt slette. Keiserens telt til hojre. Eftermiddag.).

Hærførere og visdomslærere i stor uro. Kejseren rådvild.

Soldaterne har tabt troen på ham. Han har havt syner. Orak-

lerne spår ilde.

(Sumpig skogegn. Nat.)

Oribases og flere soger ængsteligt cfter keiseren. - - Derefter

Julian, så Maximus. Vildelsen stiger. Synet af tommermanden

som tomrer kcjscrens kiste. Oribases og Evterios kommer til.

Kamprab langt horte. Alle ud.

(Åbent landskah med en landsby langt borte på sletten.

Morgengry.)

Slagtummel. Julian kommer; hans hest er skudt under ham.

Han er fra sig selv; tror det er Kristus han kæmper med.

Agaton kaster sit spyd og rammer ham. Han falder og bæres

hort. Jovian tager anforslen og opflammer soldaterne ved sin tale.

12 Henrik Ihvcn : KfterUilIc i.krlflcr II
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(Julians telt. Dag.)

Kejseren bedøvet på lejet. Oribases, Eutherios, Maximus,

Priskos, Basilios og Makrina er om ham. Han kommer til be-

sindelse, griber skjoldet, falder tilbage. Mere og mer taler han

uden samling. Dør. De fleste bort. Maximus bort. Jovian

udråbes udenfor. Basilios og Makrina ved liget.

OPTEGNELSER
til

FEMTE HANDLING.

Den ældste dødsdømte vil dø først Brogl. 717.

Folkerygter om kejserens hensigter „ 65.

Om krigen efter Hådens brand „ 79.

Livvagtsføreren Anatolos falder
,

83.

Om krigen Amm: 555.

Videre om krigen 577, 578, 579.

Slutning „ 581—596.



II. JULIAN OG VISDOMS-VENNERNE.]

FØRSTE HANDLING. V9>

[III 161
iPiskcnat i Byzantz. Skuepladscn foresriller en lystgård ved det kejserlige palats. Slottets

portal med hoj marmortrappe lil venstre; i baggrunden en balustrade med udsigt over Bosporus

og den asiatiske kyst ; til hojre en opiyst kirke.)

(Gudstjeneste. STORE SKARER AF ANDÆGTIGE strømmer ind i kirken. BETLERE,
KROBI INGE og BLINDE udenfor. HEDENSKE TILSKUERE holder sig ængsteligt tilbage.)

HYMNE FRA KIRKEN.

Evindelig være

korset pris og ære!

Slangen er henvejret

i afgrundens svælg;

lammet har sejret;

på jorden er helg!

EN KIRKEGÆNGER (barbereren EUNAPIUSI (stader en tilskuer tilside )

Af vejen, hedning!

TILSKUEREN. Sagte, herre!

EN ANDEN KIRKEGÆNGER. (guldsmeden potamon.) Han

mukker!

DEN FØRSTE. Hund! Hund!

EN TREDJE KIRKEGÆNGER. (iarveren faustus.I Mukke

imod os! (mod kristne! Imod mænd af keiserens egen tro!

DEN FØRSTE. ik«sicr lum omkuid.i I smudsct med dig!

DEN ANDEN. Ret så! Lig der, ligesom dine guder!

DEN TREDJE <»iår ti.m med sin itok.) Tag det; og det; og det!
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DEN FØRSTE, (sparker ham.) Og der; og der! Jeg skal mygne

dit hedning-skind! (Tilskueren skynder sig ud.)

DEN TREDJE KIRKEGÆNGER. Ufatteligt, o I brødre! Her

vover de sig frem en hellig nat —
DEN ANDEN. Lige for slottets trappe —
DEN FØRSTE. Spærrer vejen for kirkens rene lemmer!

EN FJERDE KIRKEGÆNGER o trængseien.) Er Donatister rene?

DEN TREDJE. Hvad? Donatist? Er du en Donatist?

DEN FØRSTE. Hvad nu? Er ikke du det samme?

DEN TREDJE. Jeg? Jeg! Gid lynet slå din tunge!

DEN ANDEN (gor korsets tegn.) Gid pest og bylder —

!

DEN TREDJE. En Donatist! Du ådsel; du rådne træ!

DEN ANDEN. Ret så; ret så!

DEN TREDJE. Span på Satans ildsted!

DEN ANDEN. Ret så! Skæld ham; skæld ham, kære broder!

Den TREDJE (steder den anden bon.) Hold muud ; vig langt ifra

mig! Nu kender jeg dig; du er Manikæeren Thoas!

DEN FØRSTE. En Manikæer! En stinkende kætter I Tvi, tvi!

DEN ANDEN, (tii den tredje.) Eja ! Det er jo Faustus fra An-

tiokia! Kainiten!

DEN FØRSTE. Ve mig, som er kommen i løgnens samkvem!

DEN TREDJE. Ve mig, som hjalp en djævelens søn!

DEN FØRSTE (siår ham på oret.) Tag det som løn for hjælpen

!

DEN TREDJE (slår igen.) Anathema!

DEN ANDEN. Forbandet, forbandet være I begge!

(almindeligt slagsmål Der høres musik fra venstre.)

RÅB BLANDT SOLDATERNE. Kejseren kommer!

(De stridende skilles ad; mængden strømmer ind i kirken.)

HYMNE FRA HØJALTERET.
Slangen er henvejret

i afgrundens svælg!

lammet har sejret; —
på jorden er helg!
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(Hoffet kommer i optog. Prester med rogelsekar går foran. I midten KEJSER KONSTAN-

TIUS, en smuk mand på 34 år; han er i kejserlig dragt, men bleg og med et morkt ængsteligt

blik. K^JSERINDE EUSEBIA går ved hans venstre hånd. Bag efter dem går PRINS

JULIAN. Han er i hofdragi, bredskuldret, med urolige ejne og påfaldende lader. Kejserens

unge søster, PRINSESSE HELENA følger efler, omringet af damer. Hoffolk slutter toget.

Kejserens livslave, .\lEMNON er iblandt folget.)

KEJSER KONSTANTIUS (standser pludselig, vender sig om til Julian og

spørger hvast:) HvOf Cr GalluS?

JULIAN (viger forfærdct I Gailus? Hvad vil du ham? Hvad

skal Gailus?

KEJSER KONSTANTIUS. Der greb jeg dig!

JULIAN. Herre!

KEJSERINDE EUSEBIA. Kom; kom!

KEJSER KONSTANTIUS. Samvittigheden skreg. Hvad

pønser I to på?

JULIAN. Vi?

KEJSER KONSTANTIUS. Du og han!

KEJSERINDE EUSEBIA. O, kom, kom, Konstantius!

KEJSER KONSTANTIUS. Så sort en dåd. Tusende gange

nej! Lyver nogen jer på, skal han falde for øksen, (drager ham

tilside.) O, lad os holde sammen, Julian. Dyre frænde lad

os det.

JULIAN. Alt ligger i dine hænder, herre! O, stræk dem i

nåde over os.

KEJSER KONSTANTIUS. Mine hænder? Hvad tænkte du

om mine hænder?

JULIAN, (gribcr hans hænder og kys.ser dem.) Kejscrens hænder cr hvide

og kolige.

KEJSER KONSTANTIUS. Intet mærke ætset ind. Se. se!

JULIAN. De er som rosenbladene her i måneskinsnatten.

KEJSERINDE EUSEBIA. Fremad, det er på tiden.

KEJSER KONSTANTIUS. At skulle i kirken! Jeg. ieg!

O, bed for mig, Julian! De vil byde mig den hellige vin!

Jeg ser den! Den funkler som ildsluer i guldkalken! ukrigcr)

Bølger i et blodhav! O, bed, bed lor mig!
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KEJSERINDE EUSEBIA. Kejseren er syg.

PRINSESSE HELENA. Hvor er Cæsarius? Livlægen, liv-

lægen, — hent ham!

KEJSERINDE EUSEBIA (vinker.) Memnon, gode Memnon,

kom, kom! (taler dæmpet med slaven.)

JULIAN. Herre, har du barmhjertighed, så skik mig langt

herfra.

KEJSER KONSTANTIUS. Hvor vil du hen?

JULIAN. Til Egypten; til den store ensomhed. Her flok-

kes onde tanker om mig; jeg kan ikke værge mig længer.

KEJSER KONSTANTIUS. Til ensomheden? Hvad vil du

der? Forræder, du vil gruble. Jeg forbyder dig at gruble.

Kræv noget bedre —
MEMNON. (til kejseren.) Det cr på tiden —
KEJSER KONSTANTIUS. Nej, nej; jeg vil ikke —
MEMNON. (griber ham om håndledet.) Kom, kom, siger jeg -

—

KEJSER KONSTANTIUS. Ind i Herrens hus.

MEMNON. Og glem så ikke —
KEJSER KONSTANTIUS. (tii juiian.) Gallus skal vente mig her.

V 16^^ ved jeg hvorhen din tanke går. Ikke til ensomhed; kræv noget bedre —
[III164''T alt hvad du vil.

[EKEBOLIOS: For min lærlings skyld — før kejseren bort —

]

EN I FØLGET. Det er på tidea —
[MEMNON (tager ham i armen ) Kom, kom !]

K. Ja kom — ; ieg vil derind — hent Gallus — her skal han vente

mig —
(Toget går mod kirken. Betlere, krøblinge og blinde flokkes om kejseren.)

EN VÆRKBRUDEN. O, herre, lad mig røre ved din kjortelflig at jeg

kan vorde helbredet!

EN BLIND. Bed for mig, du jordens herre, at jeg får mit syn igen

!

K. Vær trøstig, søn! Giv dem guid Ind, ind! (ind i kirken.)

JULIAN (holder Ekebolios tilbage.) Hvor er han!

EK. Hvorfor denne angst?

JULIAN. Spurgte han ikke hvor Gallus var? Er der ikke en døds-

dom i det spørgsmål — hvor er han?
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iToget går mod kirken. Betlere, kroblinge og blinde flokkes om kejseren.)

EN VÆRKBRUDEN. O, herre, lad mig røre ved din kjor-

telflig, at jeg kan vorde helbredet.

EN BLIND. Bed for mig, du landenes hersker, at jeg får

mit syn igeni

KEJSER KONSTANTIUS. Vær trøstig, søn! Memnon, strø

sølvpenge for dem. Ind, ind!

(Hoffet bevaeger sig Ind I kirken; kun JULIAN bliver tllbage udenfor.)

JULIAN (efter en kort stiihed.» O, min brodcr; min Gallus! Men

nu, her, i den hellige påskenat — I Nej, nej, det er utænke-

ligt. (lytter mod kirken) Kcjseren i bøn og tilbedelse. Hvor san-

gen bruser stærkt. Det er som vingeslag af store fugle. Bøn-

nens fugle. Hvor højt kan de fugle stige? O. den som vidste

(vender sig og stader imod den blinde. I Se dig for, VCn !

DEN BLINDE. Jeg er blind, herre.

JULIAN. Giv tål; det dages snart; hor, hor hvor kejseren

beder for dit syn.

DEN BLINDE. Hvem er du, som spotter den blinde?

JULIAN. En broder i blindhed. (han «år over mod den anden side,

hvor han synes at se noget, der foruroliger ham.) Hvad gør han? Vil ikkC

EK. 1 keiserens ord er livet.

JULIAN. Evigheden.

EK. Hvad der sker, må ske.

JULIAN. Mord også? Hvor er min fader; hvor er min moder; hvor

er min ældste broder?

EK. Hos gud - eller blandt guderne; ingen har vissheden.

JULIAN. Ekebolios, din lære er tveægget; den har skåret mig sonder

til begge sider. Gå, gå; søg Gallus; mærker du uråd —
EK. Men kejserens vrede -

J. Har du kejseren kær, så hold hans hånd tilbage —
EK. Og du -?
JULIAN. Jeg venter her; jeg viger ikke fra kejserens side. Gå. gå I

(KKEBOLIOS gir ind 1 paladsct.)

JULIAN (lytter udenfor kirken.) Hvor Sangen bruser stærkt. Kejseren og V 1
8-'

alt folket i bon og tilbedelse. Det er som vingeslag af store |III1»>5'-
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være set; — spejder op mod vinduerne; mod buegangen; tør ikke

nærme sig — . O, om det var en — (råber ud.) Stå; stå!

Hvem søger du? Er det Gallus —

?

EN STEMME (med et glædesskiig udenfon) Juliau!

(En ung mand, i simple klæder og med vandringsstav kommer til syne mellem træerne.)

JULIAN. Ha, er det — ! Nej —
; jo, jo — Theodorus!

THEODORUS (omfavner ham.) JuHan — o, hvor stor en lykke!

JULIAN. Theodorus! Ven og broder — ! Og du her! Den lange

vej fra Kappadocien— [ Kan der komme noget godt fra Kappadocien.]

THEODORUS. Jeg kom imorges —
; jeg søgte dig; men

alle vagter viste mig bort —
JULIAN. Forstår sig. Men lad mig se på dig. Du er

vokset, Theodorus; du ser stærk ud —
THEODORUS. Og du er blegere.

JULIAN. Stadens luft, Theodorus; — det er ikke som i

Macellum. — Ja, Macellum ; Macellum; tidt nævner jeg det navn

så mange gange i rad, at det får en fremmed klang — ; er

du træt, Theodorus?

THEODORUS. Slet ikke; der var hvile nok på skibet.

JULIAN. O, men lad os dog sætte os; tæt sammen; se så —
(drager ham ned på nogle omkastede søjlercster) er dCt ikke, SOm 1 bøme-

årene —
THEODORUS. Jeg for dine fødder ligesom da.

JULIAN. Nej, nej —
THEODORUS. O, lad mig ligge så.

JULIAN. Hvor fyldigt dit hår er blevef — og hvor lokket.

Men Mardonius — hvorledes går det ham? Nu er han vel

næsten hvidhåret?

THEODORUS. Han er ganske hvidhåret.

JULIAN. Og mindes han mig?

THEODORUS. Kan du tro andet? [Hvem mindes dig ikke

der? Er du ikke som en mythe. o. s. v.]

JULIAN, Nej, nej, jeg ved det nok. Ja, det var lykkelige
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år for os og for Gallus. Ja, Gallus var nu så meget ældre;

men vi to — . Kan du mindes da vi kom den første dag?

Vi kom fra Arethusa med Markus? Husker du Markus —
THEODORUS. Jeg tror ikke jeg så ham.

JULIAN. Nu er han biskop.

THEODORUS. Der siges i Kappadocien at hans tro ikke

er ren.

JULIAN. Hans sind var rent, det ved jeg visst. |Han tråk

om med os som med to rædde fugle.j O, men et må du dog

sige mig; kirken —
THEODORUS. Kirken? Over den hellige Mamas's grav.

JULIAN. Som Gallus og jeg hyggede. Gallus fik sin fløj

færdig; men jeg; det vilde aldrig ret lykkes — hvorledes er

det gåt siden -

THEODORUS. Det gik ikke. Bygfolkene sagde at det ikke

var gorligt på den made.

JULIAN. Ikke det? — Nej, nej — Gud vilde ikke vide

af mig, Theodorus. [martyren var falsk —

|

THEODORUS. O, tal ikke så. Var ikke Gud stærk i dig

da du drog mig ud af hedenskabets morke, og gav mig lys for

alle tider, — du, et barn, som du dengang varl

JULIAN. Ja, den sag er mig som en drøm.

THEODORUS. Og dog så livsalig en sandhed.

JULIAN (bittert.) Det skulde været nu? Hvor tog jeg ild

og ord fra — ? (stirrer ud,' Så du den?

THEODORUS. Hvilken?

JULIAN. Stjernen, som faldt — der bag de to cypres-

ser. Har jeg fortalt dig, hvad min moder drømte natten før

jeg blev født?

THEODORUS. Det mindes jeg ikke.

JULIAN. Hun dntmte at hun fødte Achilles.

THEODORUS. Og tror du cndnu så stærkt på dremme

som før?
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JULIAN. Hvorfor spørger du?

THEODORUS. Du skal få høre. Men der er så meget, jeg

gad vide. Fortæl mig om livet i staden; om dig selv; om

kejseren —
JULIAN (ser visst på ham.) Hvorfor vil du vide om alt det?

THEODORUS. Kan det undre dig?

JULIAN. Hvem har du talt. med her, før du traf mig?

THEODORUS. Ikke med nogen.

JULIAN. Hvad tid kom du?

THEODORUS. Imorges.

JULIAN. Og straks vil du vide — . Tror du kanske ikke jeg

er lykkelig her? Er der nogen, som har sagt det?

THEODORUS. Nej, ingen, men —
JULIAN. O, tilgiv mig, Theodorus, ven —
THEODORUS. Hvad? Hvilket?

JULIAN (lytter angst) Hys ! (beroligende) Der var iugeu. — Skulde

jeg ikke være lykkelig? Her? Her er jo al min slægt samlet.

Ja, alle dem, som lever.

THEODORUS. Og kejseren er dig jo som i faders sted.

JULIAN. Ja, den plads var ledig. Kejseren fylder den.

Kejseren er stor. Da han red gennem Konstantins-buen i

Rom, bøjde han hovedet, for ikke at støde mod, — således —
mindes du ikke den gule gårdshane i Macellum — han duk-

ked også med nakken — når —
THEODORUS. O, men —
JULIAN. Le ikke; det kan koste dig livet! Hvorfor fritter

du mig så meget? Ikke et ord mere får du ud, før du siger

mig hvad du vil i Konstantinopel.

THEODORUS. Jeg kommer i Guds ærind.

JULIAN. Ja, her er jo hans rette stad; det ny, det kejserlige

Jerusalem. Du skal se det selv. Du vil snuble over troen. Du

må bruge albuerne, skal du komme frem for kristendom i de

trange stræder. Hofmænd og gildinger tvistes om frelserens væ-
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senslighed med faderen. Henter du en barber for at få dit hår

krøllet, vil han spørge dig om Guds son er skabt af intet. For-

rige uge var her slagsmål mellem borgerne; der måtte soldater

til at drive dem fra hverandre — Ved du hvad tvisten gjaldt?

Om guddommen udgør tre substanser eller tre hypostaser.

Hvad er din mening?

THEODORUS. O. hvad ved jeg —
JULIAN. Sandt; sandt. Jeg vidste heller intet da jeg kom fra

Macellum. Her er meget, meget at lære. Men vogt dig for en —
THEODORUS. Hvem?

JULIAN. For ham, — den forfæi-delige —
THEODORUS. For hvem? For hvem?

JULIAN. For Libanius — for taleren —
THEODORUS. Ja, ja — den store Libanius —
JULIAN. Har du hørt om ham?

THEODORUS. Kan du spørge? Går ikke hans ry over hele

Asien?

JULIAN. I et år har han lært her.

THEODORUS. Og du kender ham?

JULIAN (slår kors for sig.» Gud beskæmie mig for det. Havde

jeg en kvindes mod, vilde jeg bede kejseren om Libanius's

hoved på et sølvfad. Ja, han er forfærdelig. Fornægtelsen flyder

dårende fra hans læber som digt og sang om Troer og Achæer.

Han binder de unges øjne og sjæle, så de følger ham hvor han

går. Theodorus! (rcjscr sig hæftigt.)

THEODORUS. (reiser sig llgeså.) Ja.

JULIAN. Ved du hvad jeg tror. Han er ånden, som lå under

de syv segl. Nu er han løs — Tror du det ikke? Jeg har set det.

THEODORUS. Hvad har du set?

JULIAN. Det var ifjor; en nat i September da pesten myrded

og myrded i Konstantinopel. Rædselen gjorde mig syg, jeg sad

PRINS JULIAN 'viger riihige.) Jeg! Nej, Gud har skærmet mig; og V 28-° -^

kejseren også. Kejseren har forbudt det. (III 170'" -*|
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en nat på terassen. Da begyndte det at falde, stjerne på stjerne

— højt oppefra faldt de i lange buer og slukned før de nåde

jorden. Sligt syn har jeg aldrig set. Det svimled for mig og det

var ligesom egnen skifted
;
jeg sad ikke længer ved Bosporus —

men ude ved det svælgende dybs befæstning — Da hørte jeg

hærskarernes sang — men det var ingen jubel, det var en him-

lens jammer; „de når os ikke; ve, ve, ingen når helt op" —
sang de —
THEODORUS. Hvem nåede ikke op?

JULIAN. Det så jeg da; det var ikke stjerner, der faldt; det

var menneskesjæle, sjælene af dem, som pesten myrded — en

højere, en lavere, alle måtte de til jorden igen —
THEODORUS. O, hvad sælsomt syn.

JULIAN. Jeg så mere; jeg så en stor slette; den var fuld

af drenge [fauner] som legede; de havde bundet fine fine tråde

om benene på fugle, der steg — ja — de var som fugle —

,

og de steg og steg til tråden stod stram, da dalte de og dalte

dybere, dybere, helt til jorden og ned gennem jorden, ned i

afgrunden — og der var jubel — vi får dem, vi får dem

alle alle — sang det — og jeg hører den endnu, den sang

fra himlen og fra afgrunden og fra menigheden. i alle kirker —
THEODORUS. O, Kristus!

JULIAN. Ved du, hvem de var, der så ud som drenge —
det var alle de hedenske lærere — jeg kendte dem på de korte

kapper.

THEODORUS. Hvad sælsom åndens gave, at du kan se alt

dette.

JULIAN. Du ved jeg kunde det alt som barn—
THEODORUS. Ja visst, jeg ved nok — helst ved fuldmåne.

JULIAN. Helst da —
THEODORUS. Er det en nåde, så har du meddelt den til

mig —
JULIAN. Hvad mener du —
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THEODORUS. Ja, det er gennem samlivet med dig — ved

du hvad der drev mig til Konstantinopel —
JULIAN. Nu —
TH. Et syn —
JUL. Et syn siger du — I O, tal, tal! Nej, stille; vent; —

der kommer nogen.

(En høj smuk mand i en kort kappe kommer fra venstre, fulgt af to slaver der bærer bøger og

pergamentruller; de går alle tre hen mod skibstrappen.)

HERREN. Tab intet i våndet. Husk på, det er mere end

guid, I bærer.

JULIAN. Med tilladelse, gives der noget, som er mere værd

end guid?

HERTZEN. Kan du kobe visdom for guid?

JULIAN. Sandt, sandt. Men hvorhen går du med dine skatte?

HERREN. Til Athen.

JULIAN. Til Athen? O, rige herre, så ejer du jo ikke din

egen rigdom.

HERREN. Hvi så?

JULIAN. Er det vismands værk at fore ugler til Athen?

HERREN. Mine ugler forliges ikke med dagslyset i kejserstaden.

JULIAN. Sandt, herre, her er meget lys.

HERREN. Et tvefoldigt; lys fra Chi og lys fra Kappa.

THEODORUS (dæmpet.i Hvad mener han, Julian?

JULIAN (griber ham om armen) StillC, rob mig ikke I

HERREN, (sagte ) Ha; Julian! (betragtcr ham opmcrksoml men dulgl.>

JULIAN. Hvorfor ikke et trefoldigt?

HERREN, (som f..r.i Ja, ja, det er ham. (imit» Du tænkcr på lyset

fra læresalene?

JULIAN. Nu ja. skinner ikke det lys dig nærmest?

HERREN. Min korte kappe vilde vidne mod mig, hvis jeg

nægtcdc.

JULIAN. Kender du mig?

HERREN. Jeg kender en kristen i dig.
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JULIAN. Af min hofklædning?

HERREN. Af din tale [hofkiædning.]

JULIAN. Give Gud Herren at det kendtes af mere. Men

sig mig, hvad søger du i Athen?

HERREN. Hvad søgte Pilatus?

JULIAN. Ej hvad! Er ikke sandheden — din sandhed —
her, hvor Libanius er?

HERREN. Kender du Libanius?

JULIAN. Nej.

HERREN. Gad du se ham?

JULIAN. Ja, død.

HERREN. Så elsker du ham.

JULIAN. Hvorledes? Hvad mener du?

HERREN. Kan en kristen spørge så? En sælsom sekt.

Der er kun en iblandt jer, som har syn for lyset og for stjer-

nerne og for verdenssandheden.

JULIAN. Hvem er den ene?

HERREN. Det er farligt at nævne ham.

JULIAN. Hvorfor farligt?

HERREN. Fordi det er farligt at prise kejserens efterfølger.

JULIAN. Ha!

HERREN. Du vredes over min tale.

JULIAN. Ingen vrede; jeg står prinsen nær; jeg gad vide

— gå tilside, Theodorus — jeg må tale med denne mand —
— hvad ved du — hvad ved I alle om Julian —

?

HERREN. Kan skyen dølge en stjerne; vil der ikke hist

eller her gives en rift, hvor den glider med glans forbi —
JULIAN. Lige til; jeg beder dig.

HERREN. Hvorfor holdes han som en fyrstelig fange? Hvor-

for er det ham forbudt at søge omgang med de lærde —
JULIAN. Det er af omhu for hans sjæl.

V 32^3 25 PRINS JULIAN. Silke og guid sømmer sig for den sejrende kirke.

[III 17221 22]
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HERREN. Du mener hans tro? Men hvad ved han om

sin tro, så længe han ikke ken der hvad der kan siges imod?

Ved nogen, hvad et sverd duer til, hvis det aldrig prøves?

JULIAN. Sandt, sandt.

HERREN. Hvor kunde ikke han lyse over kejserstaden

!

Går der ikke sagn om ham fra hans barndom da han i ord-

kamp med sin broder Gallus tog gudernes sag og forsvarede den

mod Galilæeren.

JULIAN. Det var spøg — taleøvelser.

HERREN. Vel; men hviken kunst lå der ikke alt dengang

i hans tale; hvilken skønhed, hvilken ynde i tankernes lette leg —
JULIAN. Og det tykkes dig —

?

HERREN. Hvad mig tykkes, ligger liden vægt på. — Men

jeg kunde nævne Libanius.

JULIAN. Libanius!

H. O, tilgiv, herre — jeg glemte hvor bittert du hader ham —
J. Ligemeget — hvad siger Libanius — hvad siger han

om — om prins Julian —
H. Han kalder ham en åndens Achilles.

J. Achilles! (sagte) min moders drøm!

HERREN. Der inde i de åbne læresale står kampen. Ordets

pile hviner, viddets hvasse sverd glittrer i solen — de salige

guder sidder hojt i skyerne —
J O, vig fra mig med dit hedenskab!

H. Og heltene går hjem til lejren med sandhedens bytte, og

med krans om panden — men Achilles er ikke iblandt dem —
Achilles er vred -

—

J. Achilles er ulykkelig! [Men kan jeg tro det] O. sig mig —
DEN FREMMEDE; Hvad mig tykkes, ligger der kun liden vægt på- V A>-«-37"

Men jcR kunde nævnc ham, som prinsen hader mest. I'" 174'* 'j

1)F-:N I'KI:MMH[)I:. Kan du tvivle? V .^"'

"

1'KINS JULIAN. Men, mand, hvorledes forliges det med al den hån [III 175'« "I
og spot —
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jeg svimler — alt det siger Libanius — [Epigr: ikke det om Atlas

med de skrå skuldre? Heller ikke verset om aben i hofklæder?]

H. Havde prinsen kendt ham, havde han ikke straffet ham så

hårdt —
J. Straffet? Hvad taler du om?

H. Det ved du ikke?

J. Nej, tusende gange, nej

!

H. Så lad mig tie!

J. Nei, nej — tal.

H. Ikke et ord mere. Farvel.

J. Men sig mig dog, hvem er du —
H. En mand, som sørger når det store går under.

JULIAN. Hvad kalder du det store?

HERREN Det evige i det USkabte. [Det som er og hUr sandt l det skiftende.]

JULIAN. Lige dunkelt for mig.

HERREN. Der er en hel verden af ånd og skønhed, som

Galilæerne ikke kender; i den er livet en fest med billeder og

med sang, med fyldte skåler og med løv i håret. Jeg ved den

som kunde være kejser i dette store strålende rige —
JULIAN. Ja, med evighedens forlis!

HERREN. Hvad er evighed? Genforening med ophavet.

JULIAN. Ja, i bevidst liv — genforening for mig, som den jeg er.

HERREN. Genforening, som dråbens med havet.

JULIAN. O, havde jeg lærdom — [havde jeg våben at løfte

mod dig —

]

HERREN. Vejen står dig åben — farvel!

[JULIAN. Vejen. Hvilken vej?

HERREN. Til sandhed. Libanius stænger ikke sin dør for nogen.

JULIAN. Ha, du vil — jeg — jeg i løvens hule!]

JULIAN. Og alt, hvad du sagde om prinsen, om Julian —
HERREN. O, herre, forråd mig ikke.

V 4128—42" [)E[^ FREMMEDE. Du er væbnet, herre!

[III 176"— 177'] PRINS JULIAN. Ha!
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JULIAN. Nej, nej, men sig mig —
HERREN. Jeg må bort; her er sandheden landflygtig. Men

jeg går med løftet pande. Der, som her, er Helios over mig.

(går ned i baden, som stoder fra land.'

JULIAN. Hvem var han, den gådefulde?

THEODORUS. O, sig mig, hvad talte du om lovens hule?

JULIAN. Kun et ord. Ja, jeg vil ind iblandt det. O, Theo-

dorus — der er jeg altså forstået — du skulde hørt —
THEODORUS. O. hor, hør — nu er det tid for mig at tale—
JULIAN. Jeg holder det ikke længer ud ved kejserhoffet, jeg

forhånes, de ler ad mig bag min ryg — her er ingen som tror

på at der bor noget i mig — de spotter mine lader, min tale

— de går efter mig — de vrænger ad mig o, jeg foler

det — Kristus viger fra mig — jeg blir ond her —
THEODORUS. Kristus er med dig — hor mig Julian —
JULIAN. Jeg er den, som Libanius gad kæmpe med, — ja,

det sagde han, den fremmede — —
TH. Hør, hor — Kristus har bud til dig —

Hvad mener du —
TH. Et syn er det som forer mig til Konstantinopel —
JULIAN. Et syn -
TH. Det var en nat; da bares det mig for der kom en

mand i hvide klæder for min seng — der stod stråler om hans

hoved, han holdt et rør i armen og så mildt ned på mig —
ICybeledyrkerne overfaldtes, mange dræbtes i husene; o, det

var en stor tid til Guds ære|

J. Og det så du —
TH. Og han talte og sagde: [stat op| sog ham, som skal arve

jordens rige og byd ham gå ind i lovens huie —

-

JUL. O, sælsomt, sælsomt og nu dette mode — Ja, det

er guds villie at jeg skal søge Libanius , lære ham hans

lærdom a f, slå ham med hans egne våben slå, slå, sejre for

herrens sag -

1* M"irik lh»en: hfirrladtc nkrifter II.
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TH. Nej, således er det ikke ment —
J. Kan du tvivle — ser du ikke Guds finger —
TH. Jeg siger dig det er ikke så, thi synet lagde til: sig

ham, han skal ryste kejserstadens støv af sine fødder, vende

den ryggen og aldrig gense den mere.

JULIAN. Bort, bort altså, o, hvor finder jeg lys —
(GALLUS, en smuk, stærkbygget ung mand, med brunt krøllet hår, kommer fra venstre;

JULIAN iler ham imode )

JULIAN. O, Gallus, Gallus!

GALLUS. Hvad godt? (peger på xheodorus.) Hvem er det?

JULIAN. Theodorus.

GALLUS. Hvilken Theodorus? Nå, ham. Er du her? Velkommen.

JULIAN. O, ved du det? Kejseren har spurgt efter dig.

GALLUS. Nu? Inat?

JULIAN. Hvad vil han [ja, ia 1

GALLUS. Det gælder død eller landsforvisning —
JULIAN. O, ti, ti

—
THEODORUS. Gallus — hvor kan du frygte —
GALLUS. Hvad ved du om vore ting.

JULIAN. O, tal dog ikke saa højt.

GALLUS. Væk fra mig. Lad ham komme. Og hvorfor er du her—
V 4712 TH. O, min herre og frelser!

[III 179-^] PR- J- Hvad aned jeg ikke — ! Men tal, tal!

PR. G. Mit sendebud er fængsiet i Alexandria —
PR. J. Dit sendebud! Gallus, hvad har du gjort?

PR. G. O, hvem kan leve dette liv i uvished og angst. Ja jeg har

skikket et spørgsmål til Osiris-presterne i Abydos —
PR. J: Ha, oraklet — det var det —
TH. Hedenskab!

PR. G. Hedenskabet skulde man nok sætte sig ud over — men — ja

nu er det for sent — jeg har spurgt om udfaldet af Perser-krigen —
PR. J. Gallus — ! Det har du gjort; han tilgiver dig aldrig.

P.S G. Lad komme hvad der vil; alt andet er bedre end det liv vi

her fører —
PR. J. O, ti, ti!
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JULIAN. O, du ved jo (peger mod kirken)

GALLUS. Nej, det er sandt; han tåler os ikke under kirketag

med sig. Han gyser for vore bonner, han ved vi beder om hævn —
JULIAN. Jeg ikke — jeg ikke —
GALLUS. Nej. thi du er feig. Men jeg skal skrige det ud

på alle torve —
JULIAN. O, ti ti — man horer dig —
GALLUS. Jeg skal skrige det ud, siger jeg. iii iheodorus»

Har du set ham - har du set morderen?

THEODORUS. Morderen?

GALLUS. Ham i kejserkåben; min faders morder — min mo-

ders, min ældste broders —
JULIAN. O. du kalder fordærvelsen over dig —
GALLUS. Elleve hoveder faldt på en gang — ha, ha —

men du kan tro samvittigheden martrer ham — den rissler

gennem ham som en ormemylder i benpiberne —
JULIAN. Hor ikke på ham; bort - bort —
GALLUS. Stands! Du er med i det!

JULIAN. Jeg!

GALLUS. Tror du ikke jeg ved. hvad alle hvisker om? Det

er dig som skal være hans efterfolger.

PR. G. Væk fra mig; du er fejg; men jeg skal skrige det ud på alle

torve — (til Th.) Har du set ham? Har du set morderen?

(j. Gallus — broder, broder -]

Th. Morderen!

PR G. Morderen i kejserkåbe; min faders morder; min stedmoders

— min ældste broders —
PR: j. O. du kalder fordærvelse over dig.

PR. G. Elleve hoveder faldt på en gang - ha, ha— du kan tro samviitigheden

tumler med ham; den risler gennem ham som en ormemylder i benpiberne.

PR. J. Hor ikke på ham! Bort. bort!

P. G. Stå; det er dig som har forrådt mig!

!'• .!• Jeg! jeg. din broder!

PR. G. Tror du ikke jeg ved InaJ aiJL- hvisker din' Hci er dig som

skdl være hans etterfølger.
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JULIAN. Aldrig, det sværger jeg, har kejseren talt et ord

til mig om sligt.

GALLUS. Han! Når taler han? Han tier og lurer på lejlig-

heden, og så slår han ned.

JULIAN. Jeg, jeg. Ser jeg ud som en kejser? Ved du ikke,

at hofmændene ler ad mig —
GALLUS. Ja, så længe den gamle er ilive. Tør en hofmand

lade sig mærke med at han tænker kejseren kan dø?

JULIAN. O, hvad jammer over denne slægt. Broder imod

broder!

GALLUS. Ha, ha, hvad gælder et broderskab som spærrer

vejen til tronen.

JULIAN. O, Theodorus — o Gallus — her, her, tæt sammen;

svar mig, broder; tror du jeg er falsk —
GALLUS. Du er feig, Julian; du har ikke mod til at være

ærlig —
JULIAN. Fordi dette du taler om, tronen, er min rædsel— jeg vil

ikke — 0, du almægtige Gud — jeg på tronen — nej, nej — nej!

GALLUS. Ha-ha! Godt spillet!

JULIAN. [Også du læser mig som en bog du ikke kan tyde.]

Du kender mig ikke — ; du ser ikke min syndige natur —
PR. J. Aldrig, det sværger jeg dig — lader jeg mig slæbe did — Min

vej er mærket —
;
jeg vil ikke — o, du almægtige Gud — jeg på tronen

— nej, nej — nej —
PR. G. Ha-ha — godt spillet, histrio!

PR. J. Du ved ikke hvad der er hændt; jeg ved det knapt selv —
O, Theodorus — , om dette hoved skulde salves — Vilde ikke Herrens

hellige olje brænde mig som dryppende bly!

PR. G. Da måtte vor høje frænde være skaldet som Julius Cæsar.

PR. J. Forbryd dig ikke. Giv Kejseren hvad kejserens er —
PR. G. Din moders blod —

!

PR. J. Det var soldaterne — det var oprørerne — onde rådgivere —
V 51+ PR. G. Du har anlæg for dit høje kald.

[III 181'+] PR. J. O, Gallus, om jeg fik dø eller forjages i dit sted.
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du ved ikke hvad onde og formastelige tanker — -— o, dette

hoved skulde salves! Vilde ikke herrens hellige olie brænde

mig som hvislende bly —
GALLUS. Da måtte vor høje fætter være skaldet, som Cæsar.

JULIAN. Forbryd dig ikke imod kejseren. Han er skyld-

fri — må være det —
GALLUS. Og din moders blod —
JULIAN. Det var soldaterne — onde rådgivere —
G. Ha ha, hvem stod bag!

J. Men du — du selv blev dog skånet —
G. Var jeg ikke syg, døende dengang —
J. Og jeg —
G. Et barn —
J O, men siden —
GALLUS. Tænk på. hvad vi nu havde været om ikke

kejseren var børnløs —
JULIAN. O, Gallus, om jeg fik gå i dit sted. Jeg forspil-

der min sjæl her. Dette liv skiller mig fra Gud. Jeg kender

det onde vokse i mig. Had, hævn hvisker — — Nej, nej

— tag dette fra mig; Kristus, stå mig nær.

GALLUS. Kejseren kommer!

JULIAN. Vær sindig, dyrebare broder!

(KKJSERKN med folRct kommer fra kirken.)

KEJSEK KONSTANTIUS. Og nu til fest — —
. Der står

de begge.

MEMNON. Nu straks, herre!

KEJSER KONSTANTIUS. Gallus. frænde! -kvsser h.m.) I ser

det alle; boj jer; hils Cæsar Gallus —

(KKJSERKN med hele sli folge kommer frt kirken ; THEODORUS tntder tllbiRe mellem \' 51 "
irirxrupperne til hejre.) |||i IMI l*<|

KHjSER KONSTANTIUS. jeg længcs cftcr påskemåltidet: min kapuan

sice kok har opfundet noglc nye fastespiser; karpenakkcr i Chios-vin og \' 53"

— i«und»er) DcF Står dc begge! |IIIlH2"j
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GALLUS. Cæsar!

JULIAN. Ha!

KEJSER KONSTANTIUS. Nærm dig ikke. Han er den

•ældste. Han har en under-kejsers værdighed. Hvad håb har

du gjort dig? Hvad har du — ? Bort, bort, siger jeg -—
GALLUS. Jeg — jeg!

KEJSER KONSTANTIUS. Du drager til Asien. Perser-

kongen står væbnet — det er min vilje at slå ham —
GALLUS. O, min nådigste herre!

KEJSER KONSTANTIUS. Tak mig i gerning. Og du,

Julian, fromme broder — det måtte så være -

—

JULIAN. Velsignelse over kejserens vilje —
KEJSER KONSTANTIUS. Ingen ønsker. Hør, nu kan du

ånde i Konstantinopel —
JULIAN. Ja Kristus være lovet, nu kan jeg ånde her.

KEJSER KONSTANTIUS. Du ved det alt.

JULIAN. Hvilket?

KEJSER KONSTANTIUS. Libanius er forvist.

JULIAN. Libanius — forvist —
KEJSER KONSTANTIUS. Til Athen —
JULIAN. Ha —
KEJSER KONSTANTIUS. Derude ligger skibet; han sejleri nat.

JULIAN. Det var ham -— ham selv —
KEJSER KONSTANTIUS. Har du mødt ham?

JULIAN. Vis mig en nåde, herre!

KEJSER KONSTANTIUS. Tal.

JULIAN. Lad mig rejse til Athen.

KEJSER K. Du — til Athen —
JULIAN. Ja, ja — did —
KEJSER K. Og hvad vil du der —
JULIAN. Som Daniel ind i løvens hule — [lad mig rense

verden og så gå ind i ensomheden]

KEJSER K. Jeg forstår dig — og du tror dig stærk nok —
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JULIAN. Gud herren har sendt mig et bud i natten —
KEJSER K. Julian —
GALLUS. Lad ham drage — det vil afholde ham fra at

pønse på større ting —
KEJSER K. Gå; hvor skulde jeg kunne nægte dig noget —

Fremad —
GALLUS. Helena — hvilket eventyr — hvilken drøm —
HELENA. O, Gallus, nu dages det over os —
GALLUS. Men hvem er skyld i dette —
HELENA. Tys —
GALLUS. Du, du — eller — kejserinden —
HELENA. Memnons spartanske hund —
GALLUS. Hvad mener du —
HELENA. Memnons hund; Julian har givet den et fodspark

— det er det som hævnes. —
(Alle undtagen JULIAN og THEODORUS ind i slottet.»

JULIAN. Det var stjernen som faldt — ; riget af min hand

— nu er jeg fri, fri, fri —
THEODORUS. Vidunderligt er Herrens råd åhenharet.

JULIAN. Theodorus, vil du følge mig?

THEODORUS. Ja, jeg følger dig.

JULIAN. Der letter de anker — . God bør, du løgnens

IvcrJcnsi vismaud ; imorgen kommer din overvinder. Idin overvinder

fiilger dig i kolvandet I (råber) Ha!

THEODORUS. Hvad var det?

JULIAN. Der faldt en stjerne.

jEUSEBIA (uyiiend) Dc to brødre har rigets skæbne i sin hånd.

Men over dem står de dræbtes ånder -- Himmel, jord og af-

grund ruster sig til en kamp om verdens fremtid lsii«bnc|.|

KEJSERINDE EIJSEBIA (««gtc ok bleg, til keUcren.) Hvad har du vovet. Kon- V 5H-^ r-.r

^fantius? Lægge rifiets skæbne i dc to brødres liændcr! [ill 184" '*

KEJSER KONSTANTIUS. Elleve skygger fordred det. - Musik; musik!



ANDEN HANDLING.
I Athen. En åben plads, omgiven af søjlegange, nær ved havnen. Henimod solnedgang.

BASILIUS FRA CÆSAREA, GREGOR FRA NAZIANZ og flere af hojskolens lærlinge

spadserer i spredte klynger op og ned i sojlegangene. En anden flok lober over pladsen ned

mod havnen.

BASILIUS FRA CÆSAREA. Hvad betyder hine vilde skrig?

GREGOR FRA NAZIANZ. Et skib med lærlinge er kommet

fra Efesus.

BASIL: Se hvor de ældre kredser om dem; med svungne

knipler, Hg Skyter og Perser.

GR. Ej hvad, [det er jo hævdet skik] nu føres de til bad-

stuen; der går det slemmere til. Se, klæderne rives af dem.

BASIL. O, vend dit øje bort fra al den råhed —
GR. Tag det dog ikke så dybt, ven — ; det er ungdomslyst.

BASIL. Ja men det skærer mig i hjertet — at vore egne er

de værste; er en borger slagen; har nogen fornærmet hans hustru

eller datter— er det ikke altid en kristen —
GR. Nu, de har mindst at vove —
BASIL: Det vil blive anderledes; det må — ha — vend dig

bort — fy, fy — over al den uterlighed.

GR. Se did; er det et bedre syn —
BASIL. Prins Julian —
BASIL. Med egeløv i håret — hvad kan det være —

-

GR En leg; ikke andet.

(PRINS JULIAN og en stor skare studenter kommer over torvet )

SKAREN. Leve Julian! Leve vort lys! Leve visdoms-

elskeren -
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PR: JULIAN. Nu en ny leg — det skal være om retsviden-

skaben —
STEMMER. Ja ja — Prins Julian på dommersædet —
PR. J. Væk med prinsen — der står en bedre — ; hvem er

større i retslære end Gregor fra Nazianz —
ST. Det er sandt —
P. J. På dommersædet. Gregor; jeg er en anklaget —
GR. Lad mig udenfor —
PR. J. På dommersædet, siger jeg, på dommersædet —
BASIL. Kom. kom —
PR. J. Bliv — Hvad har jeg forbrudt —
STM. Ja hvad —
EN ENKELT. Det må være noget galilæisk.

PR. J. Lad gå; noget galilæisk, som I siger; jeg har nægtet

at betale kejseren skat —
ST. Ha ha — leve prins Julian —
PR. J. Her føres jeg frem — som en synder —
EN STUDENT. Hoje dommer — se denne ugudelige mand

har nægtet at betale kejseren skat —
PR. J. Døm mig ikke uhørt — ; jeg er en græsk borger —

hvor meget er en græsk borger kejseren skyldig —

?

GR. Hvad kejseren kræver.

PR. J. Godt, men hvor meget tør kejseren kræve — |svar

nu som om kejseren selv var tilstede]

GR. Alt tor kejseren kræve — (Det var svaret som om kej-

seren selv var tilstede]

PR. J. Det tor han; men der står skrevet. Giv gud hvad guds

er, og kejseren hvad kejserens er —
GR. Og hvad så.

PR. J. Så sig mig. vise dommer — hvor meget af mit er

Guds —
GR. Alt —
PR. J. Hvor meget tor så kejseren kræve -
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GR. Ikke mere af denne leg —
PR. J. Svar, hvor meget— hvor meget tør kejseren kræve —
GR. Jeg vil ikke —
PR. J. Så en anden leg — nu vil jeg være dommer — jeg

vil være kejseren selv —
BASIL. Lad os gå —
PR. J. Hold ham! Frem for mig — Se, mit folk, denne mand

er flygtet — til skyterne — han skylder kejseren sig selv og

alt sit — det har han unddraget kejseren — han har unddraget

kejseren sit liv — ; hvad straf er der for det —
STEMMER. Døden —
PR. J. Lad os tænke efter. Hvor ophører kejserens magt —

Svar, fromme Basil —
BASIL. På verdens grænse —
PR. J. Kan en mand flygte udenfor verdens grænse —
ST. Nej, nej —
PR. J. Så er flygtningen vanvittig — giv ham løs —
ST. Leve Julian — leve vor vise dommer — leve —

ILIBANIUS kommer )

LIBANIUS. Ej se, min broder Julian på dommersædet —
PR. J. Når visdommen vandrer ud får narren dømme.

L. Er visdbmmen vandret ud — hvorhen, hvorhen —
PR. J. Til Piræus.

L. Hvorfor til Piræus?

PR. J. Ved du ikke, o vise broder, et skib med lærlinge

er landet —
L. Ej hvad gælder det; det kom jo fra Efesus —
PR. J. Er ikke guidet lige dyrt, hvor det kommer fra?

L. Guid — haha — kræmmersønner, håndværkeres første-

fødte — guid — ja, I unge — jeg skal mynte mangelen på

guid om til guid for jer — Se hine mænd, som kalder sig vis-

domselskere •— der strømmer de ned at hverve lærlinge — hvor

de bedrages — lær heraf hulheden —
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PR. J. Holdt, holdt — vise broder — aldrig er så meget

guid kommet på en gang til Athen —
L. Fra Efesus — du spotter —
PR. J. Præfekten Lykons to sonner er ombord —
L. Hvad siger du —
P. J. Eutherius er alt en rig mand —
L. Eutherius — Lykons to sønner — den rige Lykon, den

fortræffelige præfekt —
PR. J. Din gæsteven, vise Libanius —
L. God aften, jeg må afsted —
PR. J. Hvorhen, hvorhen —
L. Thoas — Thoas — hvor er din hund —
PR. J. Hvorhen — dog ikke til havnen -

L. Er det ikke min pligt at redde ungdommen — Hvo ved

i hvis klør den kan falde —
PR. J. Plads for visdommen —
L. Afsted — hvorfor har du ikke sagt mig — (ud m hojre»

PR. J. Se hvor de boltrer sig som en flok af fauner. [Slikker

sig om mundkrogene efter al den vin som ikke skal koste dem

noget.l Lærlinge og lærere, med tungen ude af halsen. O. I ven-

ner, er dette Attikas salt!

GREGOR. Hvor tur du laste dem for det? Går ikke din

store broder i spidsen?

PR. J. Min broder? Ja, jeg ved hvad du sigter til. O, hvad

har ikke det menneske brudt ned i mig. Jeg gik ham imodc

|[)et er dødsstilheden, at kejsercn ikke har ladt hore fra sig, somgorj. V 71'''

angst han er rejst fra Pcrganion o. s. v.| |I11 liU-'")

PRINS JULIAN. Er det ikke som om en dæmon var over mig? Gar

del mig ikke her, som i kejserpalatsct? overalt? Dvæler ieg længere tid

på et sted, br>'der jeg selv min agtelse ned (knytter hændcmc ) At jeg dog

aldrig kan mærkc det, før det er for sent! Men det er kejsercns skyld.

Havde han ikke således fra barnsben af holdt mig som en fange -

GKKGOR FKA NAZIANZ. Jeg tror det er dit hede sind, Julian — V 72^«

PRINS JULIAN. Henne Libanius! (III 192^
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da jeg kom hertil, bøjede mig for ham, kyssed ham og kaldte

ham min store broder.

GR. Og dog din modstander —
PR. J. Just derfor, Gregor — Jeg så en vældig kamp i

ånden; — sandhed som skulde brydes imod sandhed — hvor

havde jeg mine øjne? Jeg ser dog ellers klart. Men var det

at undres over? Kom jeg ikke dengang som fra et fængsel?

Jeg vil sige eder det, — Libanius er ingen stor mand.

GR. Da siger dog hele Grækenland at han er det.

PR. J. Og dog er han ingen stor mand, siger jeg dig. Han

har stor lærdom, men han er ingen stor mand. Libanius er

misundelig — han er forfængelig — han er grisk. Er hans liv

som hans lære? Han kender alle dyders væsen og natur; men

øver han dem? Hvad er hans foragt for verdens goder? Smig-

red han ikke kejseren indtil han blev forjaget? — Og nu hans

had til Maximus, hin sælsomme mand, som er dukket op i Efe-

sus? Er dette det store! O, når jeg hører råbet: han er stor,

da gad jeg spytte Grækerfolket i ansigtet —
BASILIUS FRA CÆSAREA (kommer fra hoire.) Breve fra Kappa-

docien.

GR. Også til mig?

BASIL. Se her; fra din moder —
GR. Min fromme moder —
PR. J. Er det fra hende — fra Makrina?

BASIL: Ja — varmt og inderligt — du, du fylder hver linje. —
PR. J. Ja, ja — hvad skriver hun?

Y 7321- 29 Kommer du til ham, kan han regne dig op alle dyders væsen og natur.

ri 1 1
192'-'"^^] H^" ^^^ '^^^ P'^ ^^^^ hånd, som urterne i en apothekers skuffer. Men

øver han dem? Er hans liv som hans lære? Han en stoiker, — ha-ha!

Y 7510 13 PRINS JULIAN. Ha, jeg tænkte det! Hvorfor gav dog kejseren ham

[III 193-" -'] denne ryggesløse enke, denne Konstantina, til ægte! Havde han dog

givet ham den anden søster —
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BASIL: Hele Asien er i gæring. Maximus nævnes på alles

læber. Er han en bedrager eller en dæmon — ingen kan for- V 83'^

klare de underlige gerninger — I'" 197"*]

PR. J. Så vidt er det allerede kommet! O, er det ikke som \' 77'^ '"

en forbandelse fulgte med magten og herredommet! I'" '^'*''' '"1

PR. J. [|a jeg kan vide det; ingen er sikker — ] O, om jeg V 78'*

kunde flygte til verdens grænse — I'" '^^ ]

G. Bliv; det er din pligt at træde op her —
PR- J- Jeg — jeg — hvad kræver du —
GR: Du er denne blodtørstige Cæsars broder. Han kalder sig

jo en kristen; — træd frem for ham; slå ham med rædsel —
PR. J. Afsindige — hvad tænker du!

GR. Har du ham kær? Vil du frelse ham?
PR- J- Jeg havde Gallus kær som ingen anden.

GR. Du havde —

?

PR. J. Sålænge han kun var min broder — men nu — er

han ikke Cæsar — ! Gregor Basilius — o — I dyrebare ven-

ner, jeg skælver for mit liv, jeg ånder i rædsel for Cæsar Gal-

lus — er ikke selv min tilværelse en fare for ham
GR: Hvorfor kom du til Athen? Du sorged for at det spredtes

med pomp og bram over landene: Prins Julian rejser til Athen

for at bekæmpe filosoferne for at hævde kristendommens sand-

hed imod den hedenske løgn — hvad har du virket?

PR. J. O, det var heller ikke her slaget skulde stå.

GR. Nej det var ikke her ikke med bog imod bog — ikke

i ordets fægtende leg i læresalen — Nej, Julian, det er ude i

livet du skal mode frem, med livet til indsats —
PR- J- Jeg ser det; jeg ser det!

GR. Og dog handler du ikke derefter. |Hv(ir meget af dit

horer Gud til? Hvor meget tor kejseren kræve — | Du spot-
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ted over Libanius. Han vidste alle dyders væsen og natur.

Men læren var ham kun en lære. Er du bedre end Libanius?

PR. J. Hvad vil du jeg skal gøre?

GR. Jeg vil du skal træde frem for Cæsar Gallus lig profeten

fordum — jeg vil du skal træde frem for kejseren selv om det

fordres —
PR. J. O, du kender ikke kejseren — du ved ikke hvad du

siger — Men du, du er en biskops søn — hvorfor træder du

ikke selv frem —
GR. Jeg har min lille kreds, jeg har min slægt at værne om,

videre går ikke min magt og min tanke.

PR. J. Lad os ikke tale mere om dette. Hvad var det for

andre nyheder? Du sagde onde nyheder og— hvad var det andet —
y g32 B. Det er sælsomme —
[III 197'^] P. J. Hvad —

V 83's BASIL. Der er ikke mere om ham. Hun føler hans brøde

[III 197-'] som et ansvar, siger hun, thi han er et medmenneske —
PR. J. Ja dette med ansvar — det er noget som jeg — O,

Basilius, hun er [må værel en sjelden kvinde, din søster —
BASIL. Ja, i sandhed, det er hun —
PR. J. Hendes breve har været som om der bares digte med

vinden til mig langvejs fra. Sig mig, står endnu hendes tanke

til at drage ind i ensomheden?

BASIL. Den tanke står fast.

PR. J. Hun som alle gaver er drysset ned over. Hun, som

jo er skøn, ung — som har rigdom og sjelden kundskab — Hvor

jeg brænder efter engang at se hende — Og hun vil ud i en-

somheden —
V 83's -3 BASILIUS FRA CÆSARÆA. Der er ikke mere om ham. Hun føler

[III 197-' -^] hans brøde som et ansvar, siger hun; thi han lokker tanken ud over græn-

sen for det. som mennesket tør ville.
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BASIL: Jeg har jo fortalt dig — hendes brudgom døde —
PR. J. En brudgom hun aldrig har kendt; en brudgom hendes

fader gav hende mens hun endnu var barn —
BASIL: Hun kalder ham sin husbond, hvem hun pligter at

møde ren.

PR. J. Denne dragende magt mod ensomheden — . Når du

skriver hende til, kan du fortælle at også jeg —
BASIL. Hun ved det, Julian; — men hun tror det ikke, —
PR. J. Hvorfor ikke; hvad siger hun —
BASIL. Jeg beder dig, ven, forskån mig —
PR: J. Har du mig kær, så dølger du ikke et ord af hvad

hun skriver —
BASIL. Du vil det; læs — det begynder her —
PR. J. (læser) „Hver gang du skriver om din ven, den kejser-

lige prins, fylder det mit sind med en stor og strålende glæde "

O, Basilius — jeg beder dig, læs du videre —
BASIL: (læser:! „Din fortælling om al den tillidsfuldevished, hvor-

med han kom, var mig som et billed fra de gamle skrifters tid;

ja, jeg tror han er den nye David, som skal fælde Philisternes

kæmpe; Gud være over ham, i striden og alle dage "

PR: J. Lad det være nok. Hun også! Hvad vil I af mig?

Hvad er det I alle kræver som med en mund — —
\ ^5^6

BASIL. ja, jeg ser det, det var en drøm — [III ips"]

(PRINS JULIAN.) Hr det ikke som om menneskeheden havde et \' «52* 26

skyldbrev på mig! [Hl ipgiz 2&]

BASILIUS FRA CÆSARÆA. Og om den havde?



V94^ TREDJE HANDLING.

(Efesus. Oplyst hal i prins Julians bolig; indgangen fra forhallen er på hojre side; til venstre

en dor med forhæng for, som forer ind til de indre rum.)

(Tjenere bereder aftensmåltidet og lægger hynder om bordet. HUSHOVMESTEREN står ved

indgangen, hvor GREGOR FRA NAZIANZ og BASILIUS FRA CÆSARÆA netop er traadt ind.)

HUSHOVMESTEREN. Jo, jo, det er alt rigtigt; min høje

herre venter eder.

GR: Umuligt!

BASIL: Du spøger, ven; hvor kan han vente os?

GR: Intet menneske har vidst vort komme.

HUSHOVM: Han har vidst det.

(PRINS JULIAN kommer fra venstre; han er smykket som til fest; livfuld

og i stærk bevægelse.)

PRINS JULIAN. Så ser jeg eder! Tak, tak at eders tanker

fløj forud

!

GR: Julian!

BASIL: Min ven og broder!

GREGOR. Men forklar dog — ; dine tjenere møder os for

husdøren, vil føre os i bad, salve vort hår — og smykke os

med roser —

V94> TREDJE HANDLING.
[111 ^Uo J (Efesus. Oplyst hal i Prins Julians bolig; indgangen fra forhallen er på hojre side; til venstre

en dor med forhæng for, som forer ind til de indre rum.^

(Tjenere bereder aftensmåltidet og lægger hynder om bordet. HUSHOVMESTEREN står ved

indgangen i ordstrid med GREGOR FRA NAZIANZ og BASILIUS FRA CÆSARÆA.

I

HOVMESTEREN. Jeg siger, det er umuligt i aften.

GREGOR. Og jeg siger vi må tale med prinsen.
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PR- J- Jsg har beredt eder en fest. Jeg så eder sidste nat;

der ved mit bord var jeg falden i søvn, træt af at skrive. Da

gik et vindstød gennem huset; forhænget veg til side, jeg så

ud i natten vidt over havet; jeg horte liflig sang; — to svaner

skar i høj flugt ind mod kysten, der daled de, svanehammene

løste sig op som en hvidlig tåge og i et mildt dæmrende skær

så jeg eder to.

GR: Du har drømt —
PR: J. Tænkte I på mig, talte I om mig i nat —
BASIL. Ja, ja -— foran i skibet —
PR. J. Og hvad tid på natten var det?

GR. Hvad tid på natten havde du hint syn?

PR. J. En time efter midnat —
GR. Forunderligt —
BASIL: O, så er det dog sandt —
PR. J: Hvilket; hvilket?

BASIL: Rygtet om de hemmelige kunster du her over.

PR. J. Jeg er jordens lykkeligste son, I venner! Og Maxi-

mus — han er den største som nogen tid har levet —

•

GREGOR. Vi vilde kun se dig, prins!

PR: J: 1 viger i angst for det gådefulde. Således har også

jeg veget før jeg blev en seende og ojned opgaven.

BASIL: Hvad kalder du opgaven?

PR. J. Ligheden med Gud.

BASIL: Forst døden, Julian!

BASIL: Vi er på rejse, ven. Han har selv befalet os — —
HOVM: Imorgen, imorKcn, gode herrer!

1'RINS JULIAN {!.cr inJ fm venstre.) Hvad lami er dette? Har jeg ikke

strængt forbudt eder ? Ah, hvad ser jeg der! I to i Hfesus? Vær

mig hjertelig velkommen. I, min sjæls venner.

GRI-:r,OR. Vi kommer for at gå igen.

I'R. J. Hvorhen?

GR. Til Kappadocien; Kasilius til Cæsaræa og jeg hjem til Nazian/,

PR: J. Altså forladt Athen for stedse.

14 ttcnrlk Ibten: liftcrltdte «kriner II.
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PR: J. Først afdøen i livet. Det er den ny åbenbaring jeg

har ventet på.

BASIL: Og den er bleven dig til del?

PR. J. Næsten; jeg står lige ved det; endnu i denne nat,

har Maximus lovet mig —
GR. Maximus er en sværmer eller han bedrager dig —
PR: J. Hvor kan I dømme om de hemmelige ting; vejen ind

i den store herlighed er forfærdelig. Jeg har betrådt den. Jeg

har vandret gennem mørke egne, et vand, en stille strøm tror

jeg, var ved min venstre side; forvirrede stemmer talte i natten;

fra og til lyste et strejflys op — skrækkelige skikkelser strøg

forbi mig; — jeg gik og gik i dødens rædsel — men jeg be-

stod prøven. Siden — o, siden, o, I venner, jeg har været i

paradisets egne — englene har sunget sine hymner for mig —
GR. Ve over den ugudelige som har gøglet for dig —
PR. J. Du fejler, Gregor. Maximus hylder sin broder pro-

feten fra Nazaret — ; ved du hvorledes sandhedens ånd fyldte

mig? Det var en nat i bøn og faste. Da følte jeg mig rykket

vidt vidt ud i rummet og stod på et skib midt i det blanke strå-

lende Græker-hav. Øer tårnede sig som lette fæstnede skylag

langt borte, og skibet lå fast og tungt på den vinblå flade. Se,

da blev denne flade mere og mere gennemsigtig, lettere, tyn-

dere, tilsidst var den der ikke mere og mit skib hang over et

tomt forfærdeligt dyb; intet grønt, ingen sol dernede, kun den

døde, våde, sorte havbund i sin nøgne afskylighed. Men oven-

over i det store rum, som før havde syntes mig tomhed, der

RASILIUS. Lærdommen i Athen tager en vej hvor vi to ikke kunde

følge med.

PR. J. Hvad sagde jeg! Erkender I det nu endelig? O, jeg sagde

det, det var hulhed og tomhed —
GR. Og dette her?

PR J. Spot ikke, hvad der går over dit begreh. Her er sandheden —
GR. Vi vilde kun se dig, som du har befalet i dine breve. Farvel —
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var livet, der tog det usynlige former, og stilheden toner — da

gik det op for mig — da fatted jeg den store forløsende sandhed.

GR. Hvilken sandhed mener du?

PR. J. Det, som er, det er ikke; og det som ikke er, det er.

BASIL : O, du fortabes i dette spind af løgn og sandhed [lys ogtågeri.

PR- J- Jsg er sikker; jeg er sejrende. Sker der ikke tegn,

taler ikke varsler og orakler — der strømmer bud ind på mig som

melder at de himmelske magter har noget stort isinde med mig —
GREGOR. Tro ikke disse tegn!

PR. J. Har jeg ikke nylig fåt troen håndgribelig — har I ikke

hort det syn som prefekten Appollinaris i Sidon —
BASIL. Nej nej, hvad kan vi vide -

—

PR. J. Det banked på hans dor ved nattetid, han stod op og

se — udenfor stod en skikkelse — mand eller kvinde — han

vidste det ikke — og skikkelsen bød ham bestille en purpur-

klædning. således som kejseren bærer dem — og skikkelsen

lagde til: få den hurtigt færdig —
GR. Og hvorledes tyder du det syn —
PR. J. Tre dage efter kom et gesandtskab fra kejseren til

Cæsar Gallus, viste ham kejserlig ære og indbod at komme til

Rom. Hans rejse har været som et triumftog gennem landene

— vejen til kejsertronen ; — så forunderlig oprejser Gud vor

slægt der var falden —
GR. Sælsomt; i Athen gik andre rygter —
PR. J. Der ser du. De himmelske vidste det; purpurkåben —

og skulde jeg så tvivle på hvad der gælder mig — endnu i denne

PR. J. Nej, bliv. Hjem, hjem altså, til det kære Kappadocien. Og hvad

vil i der?

GR. Min fader er gammel, og ikke stærk af sind, hans stilling som

biskop er vanskelig —
PR. j. Aha, du vil stotte ham —
CR. Så godt jeg kan —
PK. J. Du kan meget, Gregor; du er stærk. Men du Basilius — V KW"
BASIL: Lev hjertelig vel for lange tider — [11! 2{)H*\
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nat har Maximus lovet mig — o, bliv, bliv — venner, og vær

vidne til —
B. Aldrig —
GR. Kan ikke ske — vi er på hjemrejsen —
PR. J Blot til i morgen —
GR. Umuligt, vort rejsefølge bryder op ved daggry —
BASIL. Men du Julian — når alle gåder er udgrundet —

hvad så —
PR. J. Da vil jeg gå gennem landene som et tegn til efter-

levelse — og så — så ind i ensomheden lig hine floder der

svinder bort i sandet og vender tilbage til sit ophav —
BASIL. Det vil du —
PR. J. Det og intet andet. O, I ved ikke det store. Maxi-

mus har udtydet det — det er i mig at slægten skal genoprejses.

Og at du min Basilius kommer nu, er det ikke en bekræftelse?

Al åndens herlighed ligger vinkende foran mig — O, ser I det

ikke — hele denne slægt går under — pest vil lægge stæderne

øde, græshopper og tørke vil sprede hungersdød over landene,

havet vil bryde sine volde igen, lægge øer og strande under

magterne — Det er gennem mig at den nye slægt skal gen-

oprejses — Jeg er Adam, den anden gang skabte — jeg kan

blive det ved at ville og hun hin herlige Makrina —
BASIL. Ha Julian —
PR. J. Giv mig hende — du er familiens hoved — ser du ikke

hendes bestemmelse —
BASIL. Hvad tænker du på — du, en kejserlig prins —
PR. J. Mere end det — o, denne lokkende røst ind i ensom-

heden — var den ikke et forbud — ja giv mig hende — hånd

i hånd går vi mod øst — søger paradiset — derfra skal det nye

liv udgå — sig mig — du vil jo —
V 104^''^"'' [PRINS JULIAN] (griher Basilius voldsomt i armen.) Giv mig min Eva !

[IlI208'-8 32] BASILIUS FRA CÆSARÆA (river sig løs.) Julian, Julian!

PRINS JULIAN. Makrina for mig! Du er husets hoved; giv mig hende!
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BASIL. Aldrig — det er afsind og vilde drømme —
PR. J. Gå forblindede — over mig er udvælgelsen —
BASIL. Ve dig som forsynder dig mod herren —
PR. J. Betænk dig. Basilius; vilduskænke mig den rene kvinde?

GR: Kom. Basilius!

PR. J. Du også. Gregor!

GR: Mellem os er et skille for alle tider.

(Han drager BASILIUS med sig; hegge hort.

I

PRINS JULIAN (alene, gar op og ned) Ja, gå kun ! Hvad ved I?

Hvad har I to bragt med fra Athen, du. min stærke, sunde

Gregor. og du, Basilius, mere pige end mand. I kender kun

to gader i Athen, — gaden til skolen og gaden til kirken —

;

den tredje — den tredje — ha!

(Forhængef på hojre side drages tilside; to tjenere i osterlandske klæder bringer en temmelig

hoj tilhyllet genstand som de stiller bag bordet i baggrunden. Lidt efter følger MAXI.MUS;

han er en mager temmelig hoj mand med et hogagtigt ansigt; hår og skæg næsten hvidt und-

tagen de tykke ojenbryn og skægget over munden der endnu er sort; han bærer en hoj

spids hue, en lang sort klædning.)

MAXIMUS (går uden at agte på Julian hen til den tilhyllede genstand, fremtager

et trekantet redskab og foretager adskillige målinger
;

giver tjenerne et vink, de går ud.)

PR. J. (sagte.) Endelig!

MAXIMUS (drager hyllet bort; man ser en lampe på en hoj trefod ; derefter frem-

tager han fra brystet en «elvkrukke hvoraf han hslder olje i lampeskålen.)

PRINS JULIAN. Er tiden inde?

MAXIMUS. Er dit sind og dit legem rent?

PR: JULIAN. Jeg har fastet og salvet mig —
MAXIMUS. Så til måltidet.

PR: JULIAN. Du mener -

MAXIMUS. Roser i håret. Skummende vin. Under dans og

sang af skønne piger skal det himmelske vise sig.

PR: JULIAN. Og du tror at midt under denne sandsernes

tummel —
MAXIMUS. Har du ingen lid til mig?

TRINS JULIAN, jeg ser en hånd på væggcn; den skrKcr: du skalVUHP^ "•

og må! (III20«'"'
'"
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PRINS JULIAN. Roser i håret. Skummende vin — (sætter skålen

for munden) Ha, hvad er der i vinen!

MAXIMUS. En funke af den ild, som Prometheus stjal.

PR: JULIAN. Mine sanser flyder i hverandre, jeg hører bil-

leder [kiarhed] Og jeg scr toner.

MAXIMUS. Vinen er druens sjæl; den frigjorte frivillige fange;

Logos i Pan.

PR: JULIAN. Det bruser som en storm gennem huset; se,

se, ilden blegner.

MAXIMUS (skriger) Ned på dit ansigt; timen er over os —
JULIAN. Maximus, Maximus —
M. Ser du noget —
JULIAN. Ja —
M. Hvad ser du —
J. En skikkelse hæver sig af lampen —
M. Mand eller kvinde?

J. Jeg ved det ikke —
V IIP^ M. Tal til den —
[111212^]

J. Jeg tør ikke —

V 11.3'** PR. J. Mindre end før. (drikker) Jeg svæver som i det yderste

[111212
] jyf^g befæstning. Hvad er riget?

MAXIMUS. Der er tre riger.

PR. J. Tre?.

MAXIMUS. Først var materiens rige som grundlagdes af slan-

gen i kundskabens træ; så åndens rige; det grundedes af den

store profet fra Nazareth —
PR. J. Det rige er evigt.

MAXIMUS. Det står for fald, siger jeg dig. Profetens tid

er omme. Hine to riger skal opsluges af det tredie, som nu

kommer, i det skal ånden gennemsyre materien og materien

ånden, — 4a er målet nået.

PR. J. Hvad er målet, vise mester?
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MAXIMUS. Det skabtes enheds-vorden med skaberen. Crea-

tor in creatura [i creaturct], creaturet i creator.

PR. J. Min tågede drøm! Jeg ser, jeg ser —

!

MAXIMUS. Jeg har regnet og regnet; alt slår til. 365 dage har

året; for de evige er et år som en dag. Profeten fra Nazareth skal

råde en dag. Jeg har regnet; om 9 år er hans rige ude; jeg

har regnet og regnet — altid samme udfald — i året 365 skal

et rige være ødelagt — det er hans —
PR. J. Ma.\imus!

MAXIMUS. Vogt dig for Jehova — han er den forfærdeligste

af dem alle; vogt dig for Jehova — under ham er mennesket i fri-

hed og i nodvendighed, du kan o^.^ du kan ikke; du vil og

du må.

PR. J. V^il og må! Der er det!

MAXIMUS. Jeg har regnet og regnet. Altid det samme tal

ud. På bekræftelsens side står altid hin Galilæer. Og på be-

nægtelsens side — det er sælsomt —
PR. J. Hvilket, hvilket?

MAXIMUS. På benægtelsens side står tre store tjenere —
(nødvendighedens vrede.)

PR. J. Nævn dem.

M. Det er de tre som tjente ham med det største —
PR. J. Nævn dem, siger jeg —
M. Jeg kan ikke -

PR. J. Du vil ikke - er der grænse for din kunst —
M. Jeg kan ikke; men jeg kan vise dig dem.

PR. J. Nu strax —
M. Vogt dig —
PR. J. Strax, siger jeg — Jeg vil ikke stå på halvvejen —

tilbunds i dette —
M. Betænk dig. Julian

^''<- J- Jeg viger ikke. Se, bordet er rede; symposium med
ånderne!
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MAXIMUS (svinger sin stav og råber) Her frem for OS, du, Hødvendij

hedens første hjælper i benægtelse.

PR. J. Ha!

M. Hvad ser du?

PR. J. Han er stor som Herkules; skøn — og dog ikke -

sid ned — drik — han tømmer skålen, sætter den fra sig -

den er Ijge fuld — Tal, tal —
V 115" EN STEMME. Hvad vil du vide?

[III 213^2] PR j Hvad var dit værk i livet?

V 121 ''^ M: Han skal komme! (svinger staven.) Her frem du tredje hjørne-
[III 21b J gtgj^. herfrem du ulydige under nødvendigheden! — Hvad ser du?

PR: J. Jeg ser intet.

M: Ved Salomons segl; ved øjet i trekanten, jeg besværger

dig — giv møde her. — Hvad ser du nu?

PR. J. Intet; intet!

M: Herfrem du — ! Ha, nu har jeg det; al kunst er for-

gæves —
PR. J. Hvorfor? Tal, tal!

M. Han er ikke blandt skyggerne endnu.

PR. J. Han lever?

M. Ja han lever.

PR. J. Hvor? Hvor?

M. På jorden eller blandt de ufødte; — jeg ved ikke —
PR. J. Men jeg må, jeg vil vide det; alt hænger i dette ene.

(lytter). Hvad larm og skrig — op, op — man trænger ind i

huset —
MAXIMUS (springer op) Mau myrder dine tjenere! Flygt, flygt!

PR: J. Vær rolig, Maximus, ingen vold kan fælde mig.

HOVMESTEREN EUTHERIUS. (fra venstre) Herre, herre —
PR. J. Hvad betyder hin larm —

V115''-*'' [MAXIMUS.] Tag skikkelse og lad dig tilsyne, du valgets første

martyr

!
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EUTH: Fremmede mænd trænger ind med vold - de —
kommer — der er de —
PRÆFEKTEN SALLUSTIUS (med «ere væbnede mænd) Tilgiv, min

nådigste herre —
PR: J. Hvad ser jeg! Du, Sallustius, her i Efesus —
PR: SALL: Jeg kommer på kejserens befaling —
PR. J. På kejserens — ? Og trænger med vold i mit hus —
PR. SALL: Så stort og glædeligt budskab kan ikke bringes

for tidligt —
PR: J. Tal, tal — hvad budskab bringer du —
PF. SALL. Min høje herre — jeg hilser dig som Cæsar —
PR. J. Cæsarl Hvad afsind taler du!

PF: SALL: Jeg bringer kejserens bud.

PR: J: Jeg, jeg - Cæsar - ha, hvor er Gallus —
PF. SALL. O, spørg ikke.

PR. J. Hvor er Gallus - tal, tal —
PF. SALL. Falden på sine gerninger —
PR. J. Forvist i unåde — tal —
PF. SALL. O, skån mig — nådigste herre —
[^R. J. Tal, siger jeg — hvor er Gallus —
PF. SALL. Henrettet -

PR. J. Myrdet — myrdet —
PF. SALL. Henrettet — i Påla — det var kejserens vilje.

PR. J. Den tolvte - den sidste — nej jeg — jeg

PF. SALL. Lad ikke sorgen overvælde dig - han smeded

hemmelige rænker

PR. J. Ja, ja, jeg ved det jeg kan det udenad —
PF. SALL. Kejserens vilje er retfærdig

PR: J. Myrdet — henrettet — lokket did med kejserlig pragt,

med løfter og med ydmyg tale og så myrdet —
PF. SALL. Vel for dig; denne rasende skulde ikke skånet

dig

PR: J. (), hvor forfærdelig ene —
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PF. SALL. Værdiges at iføre dig —
P. J. Rød af min broders blod —
PF. SALL. Den kommer ny fra Sidon —
P. J. Fra Sidon — Purpur — Apollinaris's syn —
PF. SALL. Se den sendes dig af din frænde kejseren, han

ønsker dig held og lykke — hans vilje er at du drager til Gal-

lien — hans ord var, ved Julian skal riget grundfæstes —
M. Riget grundfæstes —
PR. J. Riget — riget — således var det ment —
PF. SALL. Hvorledes, høje Cæsar —
PR: J. De usynlige magter har bebudet min ophøjelse, I ædle

herrer.

PF: SALL: Velsignet være de gode varsler; og tag så pur-

puret —
BASIL: F: CÆSARÆA (ind fra hojre.) Tag det ikke!

PR. J. Du her igen?

BASIL: Det er rygtedes i herberget, hvad her går for sig —
tag ikke purpuret; for Gud herrens skyld, ikke Cæsar.

V 131* BASILIUS FRA CÆSARÆA. Paradiset, du vilde søge; den faldne

[111220^^] slægt, du vilde genoprejse — ! Julian, hør; træd tilbage og jeg skænker

dig hende!

PRINS JULIAN. Makrina!

BASILIUS FRA CÆSARÆA. Purpuret eller hende!

PRINS JULIAN. Basilius, Basilius! O, det er mig, som røster lokked

til flugt.

MAXIMUS. (sagte.) Al jordens herlighed lægges for dine fødder —
QUÆSTOREN LEONTIUS (rækker hurtig et pergament frem.) Dette brev fra

kejseren!

PRINS JULIAN. Et brev? Hvad skriver han? (åbner og læser.) Ha!

Helenas hånd! Helena til mig; — Helena, hin elskede søster, som han

nægted Gallus —
QUÆSTOREN LEONTIUS. Hoje Cæsar, jeg tænker al tvivl og mis-

tro må vige_for dette.

V ISS'-* "^ PRINS jTlLI AN. Purpuret om mig!

[11122126] fBASILIUS FRA CÆSARÆA. Det er sket!
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PR. J. Hvad ængster dig —
BASIL. Hvad der vil komme — «

PR: J. \'ed mig skal riget grundfæstes.

BASIL. Guds rige?

PR. J. Kejserens rige.

BASIL: Var det det rige som stod dig for oje —
PR. J. Hint andet ligger bag mig som en drøm —
BASIL. Paradiset, du vilde søge — ? den faldne slægt, du

vilde genopreise — — Julian, hor, jeg skænker dig hende —
PR. J. Makrina!

BASIL: Hun skal foje sig; og hun gor det; thi hun er dig

god —
PR: J. O. Basilius, om jeg kunde —
BASIL. Kunde? En mand kan hvad han vil —
PR: J. Men han vil, hvad han må — lev vel — lev vel —

til præfektens bolig I herrer — V1^^3o
RÅB VED INDGANGEN. Plads, plads for Cæsar Julian! \\U22\^-
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' (Cæsars lejr i det østlige Gallien. Et åbent telt. Tidlig morgen.*

(CÆSAR JULIAN i fuld rustning PRINSESSE HELENA fra en sideåbning.)

HELENA. Julian! I fuld rustning? Hvor hen?

C. J. Farvel, Helena!

HELENA. Hvor hen, min dyrebare herre?

C. J. Farvel — Eutherius vil sige dig — —
HEL. Ikke Eutherius — Rustet — og inat; hvi var mit leje

enligt —
C. J. Krigsrådet —
HELENA. Krigsrådet — , o, så er slaget nær —
C. J. Nær og uundgåeligt; spørg ikke mere —
HELENA. O, for Kristi nådes skyld —
C. J. Hvor skøn i angsten —
HELENA. Er jeg skøn, Julian?

C.JULIAN. Den skønneste.

HELENA. Jeg er ældre end du. Jeg vil ikke ældes mere

Når du har sejret, skænker du mig prydelser —
C. JUL. Du skal få vælge af byttet hvad du vil —
HELENA. Har Alamanerne rav — til perler og armbånd —
C. JULIAN. I overflod min elskede •

—

HELENA. O, så skik din hær imod dem — slå dem i slag

på slag —
C. JUL. Dette ene vil afgøre krigen —
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HELENA. O, gå gå — slå dem —
C.JUL. Og du frygter ikke —
HELENA. Er ikke lykken med dig — gå, slå dem — gor

ende på dette liv i udorkenen — jeg holder det ikke ud Julian;

jeg vil hjem igen til Rom og Grækenland —
C. J. Til kejserens nærhed —
H. Keiseren er afFældig.

C. J. Helena!

HELENA. Jeg holder det ikke ud længer, siger jeg dig.

tiden går, Eusebia sidder i hæder og herlighed mens jeg ældes —
C. J. Du ældes ikke, du er ung og skøn —
HELENA. Nej nej — tiden går — jeg kan ikke bære dette

med tålmod —
C.JULIAN. Hvilket kan du ikke bære?

HELENA. Han dor lidt hver dag; hænger med en tråd

mellem død og liv — gå elskede — kæmp, kæmp — ; taber

du, vil skrækken — vinder du. vil glæden —

uovervindeiig i alle træfninger? Jeg ser ham; jeg ser engelen'med flamme-

sværdet, som baned vej for Konstantin over den mul viske bro!

CÆSAR JULIAN. Du er min himmelske udsending, min tilværelses

krone.

PRINSESSE HELENA. O, ga, gå; — slå dem med din vredes lyn! —
Gør ende på dette tærende glædesløse liv her i udørken. Jeg bærer det

ikke længer, Julian! Jeg vil hjem igen til Rom og Grækenland.

CÆSAR JULIAN. (»er itivr p* hende.) Til kcjscrens nærhed?

PINSESSH HELENA (ssRtc.) Kejseren er aPFældig.

CÆSAR JULIAN. (viKcr.) Helena!

PRINSESSE HELENA. Jeg holder det ikke længer ud, siger jeg dig

!

Tiden går; Eusebia sidder i hæder og herlighed, mens jeg ældes —
CÆSAR JULIAN. Du ældes ikke; du er ung og skon!

PRINSESSE HELENA. Nej, nej, nej; tiden går; jeg kan ikke bære

dette med tålmod.

CÆSAR JULIAN. Stille! Om nogen horer dig -!

PRINSESSE HELENA. Han dor lidt hver dag, - hænger i et hår

over graven. Gå, elskede; kæmp, kæmp; — vinder du, så vil glæden -
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C. J. Helena!

HELENA. Han tåler ingen rystelse, — vinder du, så vil

glæden —
C. J. Og hvis jeg taber —
HEL. Skrækken —
C. J. Og hvilke magter er med mig, om jeg går i kampen

med den tanke —
H. Kristus er god — bønner skal sendes op for dig — lovet

være de hellige — lovet være martyrerne. Blodoffer til soning,

Julian — giv mig de fangne unge kvinder — jeg vil omvende

dem — de skal bøje sig ind under korsets nåde —
C. J. Det lykkes dig ikke.

HELENA. Så skal de dø — ; som en sød røg skal blodet

stige op til ham den velsignede; hans herlighed skal øges —
og jeg — forynget, forynget ^— Julian — et bad i ungt jomfrublod—

C. J. Ingen brøde, Helena!

H. Er det en brøde at ville behage dig? —

CÆSAR JULIAN. Helena!

PRINSESSE HELENA, (sagte.) Han tåler ingen rystelse; jeg ved det

ganske sikkert. Vinder du en stor sejr, så vil glæden —
CÆSAR JULIAN. Men ifald et nederlag —
PRINSESSE HELENA. Da vil skrækken gøre det.

CÆSAR JULIAN. Ikke mere om dette. Mener du engelen med

flammesværdet baner mig vej, hvis jeg går i kampen med de tanker?

PRINSESSE HELENA. Kristus er god. Bønner skal sendes op for

dig. Lovet være de hellige mænd! Lovet være martyrerne! Blodoffer

til soning, Julian! Giv mig de fangne unge kvinder. Jeg vil omvende

dem. De skal bøje sig ind under korsets nåde.

CÆSAR JULIAN. Alamanerne bøjer sig ikke did under.

PRINSESSE HELENA. Så skal de dø. Som en sød røg skal blodet

stige op til ham, den højt velsignede. Hans herlighed skal øges, hans

pris skal forkyndes ved mig. Og jeg; — forynget, for)'nget Julian —

;

midlet er usvigeligt; et bad i ungt jomfrublod —
CÆSAR JULIAN. Du forbryder dig!

PRINSESSE HELENA (blidt.) Er det en brøde at ville behage dig?
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C. J. Er det kun for mig? O, svar, svar!

H. Min herre for Gud og mennesker —
C. J. Farvel, min elskede -

—

H. Min helt, min cæsar — farvel — ! — Myrrha, lad hof-

præsten komme, alle mine kvinder skal samles i bøn og an-

råbelse — -— O, du velsignede, o, du hærskarernes Gud —
Du som har sejren i din hånd, vær med os — vær med os —
din er æren og magten! i evighed — amen! (ud.)

'Hoslligt skoglandskab med en trang kloft, som hærer opover mellem bratte berg\'ægge.

Eficrmiddag.)

(Store skarer af skjoldbærere og keiserlige hustropper soger at trænge ind i kløften. Ala-

manske krigere skimtes oppe mellem træerne. Kamp, våbenlarm og skrig.)

TRIBUNEN LAIPSO. 'råber fremover.) Viger de?

CENTURIONEN FESTUS. De står som en stenvold.

TRIBUNEN LAIPSO. I hulvejen?

CENTURIONEN FESTUS. Både i hulvejen og oppe på hol-

derne.

TRIBUNEN LAIPSO. Igennem! Bryd vej, siger )eg! Fremad,

fremad, folk!

CENTURIONEN FESTUS. Fremad! Der er befalet: fremad!

Dæk jer med skjoldene.

TRIBUNEN LAIPSO. Hvad hnii; var det? Jeg synes de

viger.

CÆSAR JULIAN. Kr det kun for mig? O, svar, svar!

PRINSESSK HliLENA (bujcr sig ned over hans hrndcr :) Min hcrrc fof Gud
og mennesker!

CÆSAR JULIAN. Farvel min elskede! (ud i baggrunden.)

F'RINSKSSH HELENA. Min helt, min cæsar, — farvel ! (rébcr ud ni

vennirc.) Myrrha, Myrrha, lad presterne komme! Alle mine kvinder skal

samles i bøn og anrubclse. (med oprakie hmdcr.) O, du velsignede! O, du

hærskarernes Gud, — du, som har dommen og sejren i din hiind. -

vær med os; vær med os! Din er magten og æren i evighed. Amen!
(ud til vcnitrc.)
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CENTURIONEN FESTUS. De vælter stene ned på os.

EN SOLDAT. De ruller træstammer udover.

TRIBUNEN LAIPSO. Frem, frem; vi må igennem!

EN SOLDAT (med en biodende arm.) Er her ikke nogcn, som kan

forbinde mig?

EN ANDEN SOLDAT. Kristus, — hvad slags våben har

slåt dig det sår?

DEN SÅREDE. Barbartænder. Vand, vand!

EN TREDJE SOLDAT. Bidt —

?

DEN SÅREDE. I krampe; han var stukken i maven så ind-

voldene hang ud. Giv mig vand!

(HÆRFØREREN SEVERUS kommer med befalingsmænd og friske tropper.)

HÆRFØREREN SEVERUS (tii tribunen Laipso.) Hvad nøleri er

dette! Har jeg ikke befalet dig at tåge hulvejen?

TRIBUNEN LAIPSO. Vi lader os slagte; mere kan vi

ikke gøre.

HÆRFØREREN SEVERUS. Du er dog helskindet, så vidt

jeg ser. Frem, mand

!

TRIBUNEN LAIPSO. Du skal ikke længe spotte mit hele

Skind, herre! (Ind i trængselen.)

(CÆSAR JULIAN kommer med folge og livvagt.)

CÆSAR JULIAN. Severus!

HÆRFØREREN SEVERUS. Her høje cæsar.

CÆSAR JULIAN. Lykkes det?

HÆRFØREREN SEVERUS. Jeg frygter, det er umuligt.

CÆSAR JULIAN. Så er slaget tabt; de omgår vor venstre

fløj og trænger os ud i sumpene mod floden.

HÆRFØREREN SEVERUS. Endnu kunde tilbagetoget —
CÆSAR JULIAN. Tilbagetog- Du råder godt. Har vi

ikke de værste i ryggen? Misunderne og bagvaskerne i kej-

serlejren. Trænger de sig ikke sammen til en mur for at tåge

imod den flygtende cæsar? Øjner du ikke den sky af giftige

pile, som vil hagle ned over os?
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HÆRFØREREN SEVERUS. Fremover da, i Kristi navn!

CÆSAR JULIAN. Lad alle navne være udenfor. Frem-

over, fremover, under de himmelske magters skjoldborgl (råber.)

Hvad går for sig der foran?

CENTURIONEN FESTUS. Vore folk kaster våbnene.

EN SOLDAT (kommer våbeniosi Der er ufremkommeligt; kloften

ligger fuld af lig.

SOLDATER (i snevringen.) Tilbage! Plads. plads!

CÆSAR JULIAN. Centurion, hvad går for sig?

CENTURIONEN FESTUS. Barbar-høvdingen selv rider frem

i rækkerne.

CÆSAR JULIAN. Er det Chnodomar?

CENTURIONEN FESTUS. Høje cæsar, jeg kender ikke

Chnodomar.

CÆSAR JULIAN. Har han et ildfarvet bind om hovedet?

CENTURIONEN FESTUS. Nej, en kobberhue med høge-

vinger.

CÆSAR JULIAN. Så er det Hortar eller Vestralp.

HÆ.RFØREREN SEVERUS. Han vinder frem. Cæsar,

cæsar, frels dig itide!

CÆSAR JULIAN, (siår sig for panden:) Sejr på sejr i tre år,

— og så miste det alt i et eneste slag! — Hvad blinker så

hvast derinde?

HÆ.RFØREREN SEVERUS. Barbarernes okser.

CÆ.SAR JULIAN. Og disse dumpe klangløse slag —

?

HÆ:RFØREREN SEVERUS. Det er huggene i Romernes

rygge.

SOLDATERNE (skricer ibran.) Af vcjen ! Vig, vig! Tilside!

CÆSAR JULIAN. Ja, vig, vig! Romere viger; Grækere

viger ! Vig, som de andre har veget hist mod Perserne. Vig,

som eders brødre veg i Dacien. Vig, som Barbatio nylig veg

på sit skammelige tog, der han brændte sit eget bytte for at

komme des fortere afsted.

l!> - Henrik Ihuen: F.rierladtc skrifter II.
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CENTURIONEN FESTUS. Cæsars øje hvilte ikke på Bar-

batio; derfor veg han.

CÆSAR JULIAN. Kast centurion-mærket væk; du er tribun

CENTURIONEN FESTUS. Mit liv for cæsar Julian!

SOLDATERNE. Leve cæsar! Leve soldaternes fader!

CENTURIONEN FESTUS. Leve cæsars lykke!

CÆSAR JULIAN. Min lykke er forrådt! Ikke af eder, I venner,

men af hadefulde magter. Hvad mægter I? Den lange møjsomme

vandring har mattet og slappet eders vanlige mod [stridslyst] -

—

SOLDATER. Nej, nej, herre!

CÆSAR JULIAN. Solen bøjer sig alt mod nedgang, jeg

kunde græde blodtårer over det som forestår jer. En hård, en

håbløs kam.pdag, og en lang stjerneløs nat efter —
HÆRFØREREN SEVERUS (sagte, trækker ham i kappen) Cæsar, cæsaf

!

CÆSAR JULIAN. Vort forråd er sluppet op; ingen føde

ingen kilder i denne fortørrede egn —
SOLDATER. Undergang til alle sider!

CÆSAR JULIAN. Vist nok er der forråd i barbarernes lejr,

— forråd i overflod, — korn, kvæg, honning — ; men hvorledes

nå did?

SOLDATER. Med sværdet!

CÆSAR JULIAN. Er I guder? Mægter I det overmenneske-

lige? Med sværdet? Når; når? Imorgen kanske, udhungrede,

efter en hvileløs nat, mens fienden møder jer styrket af spise

og drikke? O, jeg beder eder, styr dette vilde mod!

SOLDATER. Frem, frem!

CÆSAR JULIAN, I barbarernes lejr er sølv, kvinder, slaver,

gode våben, en uoverskuelig vognborg. O, at tænke den tanke

at I må gå glip af dette rige bytte —

!

SOLDATER. Før os, cæsar!

CÆSAR JULIAN. Mænd, helte, brødre, I er uovervindeHge,

og ved det ikke selv! Nu kunde vi sejre — hvis I så synes.

Ikke gennem hulvejen! Det er højderne på begge sider, som
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skal tåges. Storm i sluttet rækkel Jeg ser de guddommelige

hærskarer over os! Legioner, dersom det vandt eders bifald,

— dersom I nu var tilsinds —
SOLDATER. Vi følger Cæsar!

CÆSAR JULIAN. Så fremad; opover! Hvo som viger, han

melde til Rom at cæsar blev på valpladsen.

SOLDATHRNE. Med Gud for cæsar Julian

CÆSAR JULIAN. Hæren har villet det, Severus! Hug ind,

hug ind! Hvis nogen vender sig til flugt, skal de efterfølgende

spidde ham i brystet.

CÆSARS FANEBÆRER. Frem, frem, du lykkeligste blandt

herskerne!

CÆSAR JULIAN. Se den gyldne drage på fanestangen!

Se purpurdugen, forreven i hundrede slag, lig en drageham,

afstrejfet, og endnu hængende efter kroppen —
SOLDATERNE (srormer.) Slå, hug; cæsar er iblandt os!

DE KÆ:MPENDE (foran.) Cæsar, cæsar!

CÆSAR JULIAN. Det løsner, som om en dæmning brast.

ALAMANERNE (på hnjden.) Der kæmper en gud i de frem-

medes rækker!

CENTURIONEN FESTUS. Barbarerne flygter; de kaster

sine våben

!

RÅB BLANDT SOLDATERNE. Rædsel slår dem! Alt viger

for cæsar!

EN SOLDAT (f«idf r rammet «r et kastespyd ) Cæsar cr stor!

HÆ.RFØREREN SEVERUS. Helst på de krumme veje.

(Hujdrrne stormes. Kamp og skriK i hulvcien I

(Åhen egn med vid udsiKl over sicttcrnc og Miden ArKentoralum. Rhin-floden hugtcr

tJK I llrrc arme lanKt borte. I forKrunden en hnjde med en ruKaker-l

(C/J SAR Ji;i.IAN. PRyf.TORIANHOVniNr.KN FI.ORKNTUJS og PRÆFEKTEN SALLUST
med fdlRc OR vagt pk Hakken I kornet. 1

PRÆ:T0RIANHØVD1NGEN FLORENTIUS. Ikke nærmere,

hoje cæsar!
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CÆSAR JULIAN. Se, se, Sallust! Kampen strækker sig

langs hele linjen. — Hvor hornets klang bæres vidt for vinden!

Hvilke skrig; hvilke skjoldebrag!

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Ikke nærmere;

jeg beder!

CÆSAR JULIAN. I kampen er det, jeg søgte i bøger og i

drømme. I kampen er det sande samliv med ånderne; det

store, det isnende og ildnende. Mennesket vokser ud over

sig selv —
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Tilbage, herre!

Barbarernes pile slår ned i bakken!

CÆSAR JULIAN. Den er skudfri, som skal grundfæste riget.

PRÆFEKTEN SALLUST (peger udover.) Hvad nu? Der sker

et ophold i rækkerne —
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Silvanus nøler.

Hvi rykker han ikke frem?

CÆSAR JULIAN. Legionerne drager ånde. Nu går det

samlet fremad. Vor venstre fløj breder sig mod nord.

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Se, hin forvovne

høvding —
CÆSAR JULIAN. Alamanen, — ja ja, uden sadel —
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Det er hverken

Hortar eller Suomar ; det tykkes en yngling —
CÆSAR JULIAN. Det er Serapion.

PRÆFEKTEN SALLUST. Serapion? En Græker? "

CÆSAR JULIAN. Nej, Chnodomars brodersøn. Hans rette

navn er Agenarik.

PRÆFEKTEN SALLUST. Aha, en søn af hin rænkefulde

Mederik, der holdtes længe som gidsel i Massilia?

CÆSAR JULIAN. Rigtig; der lærte han græske mysterier at

kende og kaldte sønnen Serapion. En helt, ved de himmelske

magter! Næsten skægløs endnu. Hvor han tumler sin skimmel;

hvor han hugger ind!
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PRÆFEKTEN SALLUST. Barbarerne tykkes at kæmpe mere

voldsomt end velbetænkt.

CÆSAR JULIAN. Så er deres vane. Lykkes ikke det første

angreb, flygter de og samler sig langt borte.

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Der er ikke mod

hos disse horder; kun had og raseri.

CÆSAR JULIAN. Du mener, det er ringe ære at over-

vinde dem?

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Det mente jeg

ikke, hoje cæsar.

CÆSAR JULIAN. Der rider Chnodomar selv frem i spidsen.

PRÆFEKTEN SALLUST. Hin svære mand med talrigt

rytterfølge?

CÆSAR JULIAN. Ja. han med det ildfarvede bind om hovedet.

Fem konger og ti ringere fyrster felger ham altid i slaget,

— Hvad er det, Florentius? Hvad ængster dig?

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Rytteriet på vor

højre floj er i forvirring, herre!

CÆ^SAR JULIAN. De uforsigtigel Har man ikke advaret

dem? Barbarerne bruger sin gamle list, kaster sig ned som så-

rede og stikker hestene i bugen —
PRÆ,TORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Vore flygter i

alle retninger —
CÆSAR JULIAN. Prætorianerne skal rykke frem. Gå, gå,

Florentius; alt hviler på dig.

PRÆ:T0RIANHØVDINGEN florentius. Jeg skal gore

min pligt, hoje cæsar. uian gir med sii roige.»

CÆSAR JULIAN «ser lænue ud over »l«gm«rken.) Hvud bcundrcT du

mest i denne kamp, Sallust?

PRÆIFEKTEN SALLUST. Din ro. herre!

CÆSAR JULIAN. Hvor tykkes dig faren størst, Sallust?

PRÆ:FEKTEN sallust. Herre, jeg er ikke krigskyndig —
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CÆSAR JULIAN. Min ro, siger du. I vor egen lejr er fi-

enden. Ikke en kan jeg stole på —

•

PRÆFEKTEN SALLUST. O, cæsar!

CÆSAR JULIAN. Ikke en uden dig. Velsignet være dit

komme. Hvormed har jeg fortjent det af dig, at du kunde op-

give dit lykkelige landliv for at følge mig i disse barske egne?

I Mailand, i bryllupsdagene måtte jeg afslå dig en bøn —
PRÆFEKTEN SALLUST. Ikke mere; ikke mere; — det er

glemt for længe siden.

CÆSAR JULIAN. Sandelig, du er en ædel mand, Sallust.

Priset være lykkens styrer at jeg har dig. Jeg har ingen anden.

Eller hvem? Går de ikke hver efter sit? Holdt ikke Marcel-

lus sin hær tilbage da jeg i vinter lå indesluttet i Sennones?

Og har han ikke siden bagvasket mig i kejserens hoflejr?

PRÆFEKTEN SALLUST. Men Silvanus, herre? Silvanus

har dog intet at håbe for sig selv. Og den gamle Severus —

?

CÆSAR JULIAN. Silvanus er ærlig, det tror jeg; men [fortæres

af sin egen middelmådighed; han er med på alt og intet.] Han er ingCH [ikke nogen.]

dygtig hærfører. Severus holder på det tilvante og kan ikke forlige

sig med den nye stridsmåde. Jeg vilde helst være dem kvit,

begge to; men kejseren tillader det ikke. Det er kejserens vilje

at jeg skal føre krigen langsomt, frem og tilbage, uden nederlag

og uden store påfaldende sejre. Fatter du min stilling? Hvad

synes du? Hvad synes du vel!

PRÆFEKTEN SALLUST. Kejserens visdom er urandsagelig.

CÆSAR JULIAN. Du tog mig ordet af munden. Ja, jeg er

ensom mellem disse mænd. Eller er jeg det kanske ikke? Se

kun til Arbetio, hin rå soldat, som har svunget sig op til de

højeste værdigheder. Jeg siger dig, han eftertragter mere. Kunde

han skrive, vilde jeg tro det er ham, der sender kejseren disse

hemmelige breve fulde af løgn og bagvaskelse. —
PRÆFEKTEN SALLUST. Herre cæsar —

!

CÆSAR JULIAN. Hvad er det? Hvi blegner du?
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PRÆFEKTEN SALLUST. Jeg, nådigste herre? Nej. nej. in-

genlunde. Se. prætorianerne rykker frem —

CÆSAR JULIAN. Rytteriet har samlet sig til nyt angreb.

Ved du vel at jeg ræddes for sejren?

PRÆFEKTEN SALLUST. Ræddes —

?

CÆSAR JULIAN. Det blev mig spået i Efesus at jeg skal

grundfæste riget.

PRÆFEKTEN SALLUST. Det vil ske idag. herre!

CÆSAR JULIAN. Og hvad er så jeg imorgen? Ikke mere

om dette. Se, se; Florentius hugger ind. Ha-ha; godt hugget!

Jeg hader ham, Sallust! Jeg ser hans ønsker i denne stund,

—

nederlag for hæren; en lysende våbendåd For ham selv. Han

pønser på min undergang. —
PRÆ.FEKTEN SALLUST. O, tro dog ikke —
CÆSAR JULIAN. Det var ham, som råded til angreb idag.

Havde jeg vægret mig, skulde han have beskyldt mig for

fejghed -

PRÆ.FEKTEN SALLUST. Og dog må han sejre for cæsar.

CÆ.SAR JULIAN. Ved sejrens styrer, han sigter ud over

sejren! Hvad vil han? Han ser syner; — kejserkronen på

spidsen af sit sværd

PRÆ,FEKTEN SALLUST. Herre, herre, barbarerne er bag

i vore rækker!

CÆSAR JULIAN. Barbarerne? Hvor?

PRÆ.FEKTEN SALLUST. Hine horder med dyrehuder nedad

ryggen.

CÆ^SAR JULIAN. Det er Bataverne; vore forbundsfæller;

trofaste venner i alle disse år. Ah, se, se; fiender bereder sig

til flugt.

PR/FFEKTEN SALLUST. Hvor, høje cæsar?

CÆ^SAR JULIAN. Horer du ikke de ldcrc*l vrede hvinende

skrig —

?
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PRÆFEKTEN SALLUST. Jo, jo; —de samler [nokker] sig tæt

om Chnodomar og hans følge.

CÆSAR JULIAN. De truer fyrsterne til at stige af hestene

og kæmpe tilfods. Så er deres skik i den yderste nød. Det

er for at ikke høvdingerne skal lade dem i stikken.

PRÆFEKTEN SALLUST. De trænges [drives] dybere og dy-

bere ud i sumpene —
CÆSAR JULIAN, (råber.) Comuteme, spydkasterne og de let-

bevæbnede skal rykke frem! — Se, Sallust, hist stormer Brak-

katerne løs på de vigende. Allerede deres holdning indjager

skræk. Har du hørt Brakkaternes hærskrig før? Først sagte

mumien, så stigende og stigende til det ligner et væltende hav

imod strandbredden.

PRÆFEKTEN SALLUST. Pilene falder tykt, som fra en

hagelsky. Våben imod våben; legeme imod legeme; — tilgiv,

herre, det svimler for mig, — jeg tåler ikke at høre disse

dødsskrig —
CÆSAR JULIAN. Du bløde Romer!

PRÆFEKTEN SALLUST (holder for orene) O, var jeg døv; —
aldrig har jeg tænkt mig kampen så vild.

(Cornuterne drager fcrbi til slagmarken og hilser cæsar med høje råb.)

CÆSAR JULIAN. Frem, frem, I kække mænd! Lad eders

tapperhed aftvætte den skændsel, som hæren andetsteds har

draget over sig. Sejrer vi ikke idag, da ve mig at jeg efter

lang vægring modtog en cæsars værdighed.

PRÆFEKTEN SALLUST. Alamanerne viger mere og mere.

De er stærkere og større end vore, og dog må de give tabt

for dig —
CÆSAR JULIAN. Rytteriet afskærer dem fra badene. Frem,

frem; hug ind! Floden er i forbund med os; sumpene sluger

dem; natten slår dem med blindhed. Jord, vand og himmel

kæmper for riget! (aiie ud.»
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(Sumpig egn ved flodbredden. Aften.)

(Alamanerne flygler. Enkeltvis og i flokke lober de henover sletten og kaster sig i våndet;

nogle svatnmer over, andre rives bort af strømmen. Skrig og forvirring. Romerhæren

forfolger dem under ledelse af SEVbRUS.)

HÆRFØREREN SEVERUS. Ikke videre! Hæren har gjort

sit; floden gor resten.

CÆSAR JULIAN (kommer med sit folge.) Scjr uden grænsc, Severus!

Vognborg, lejr, alt i vore hænder —
HÆRFØREREN SEVERUS. Mere end sex tusend fiender

ligger på slagmarken —
CÆSAR JULIAN. Men af vore?

HÆRFØREREN SEVERUS. Kan ikke siges endnu. Batavernes

anfører er falden.

CÆSAR JULIAN. Falden? Den trofaste Bainabaudes?

HÆRFØREREN SEVERUS. Ja; og tribunen Laipso; og ligeså

Innocentius, anføreren for de harniskklædte ryttere, og endnu

en tribun uden kommando, hvis navn jeg ikke kender.

CÆSAR JULIAN. Hæder over dem, som blødte for kejseren.

(PRINSESSE HELENA kommer omgiven af prester og slavinder.)

PRINSESSE HELENA. Hil dig, min sejrrige helt.

CÆSAR JULIAN. Helena! Her? Bort, bort! Hvor uforsigtigt,

du elskede!

PRINSESSE HELENA. Hvad agter jeg faren? Holder jeg

ikke korset i mine hænder? Er jeg ikke i cæsars nærhed?

CÆSAR JULIAN. Du skonne trofaste kvinde!

PRINSESSE HELENA. Min helt og herre!

CÆ:SAR JULIAN (lytter I Hvad gælder disse råb?

STEMMER fudcnfor.) Fangen; fangen! Han er fangen!

CÆSAR JULIAN. Hvem, hvem ?

PRÆ:T0RIANHØVDINGEN FLORENTIUS (kommer.) Høje

cæsar, Chnodomar er fangen!

CÆSAR JULIAN. Ha, sejrcns krone?

TRIBUNEN FESTUS. tkommcr.» Hvor er cæsar? Tilside der; —
lad mig være den første —
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CÆSAR JULIAN. Chnodomar — ? Er det sandt —

?

TRIBUNEN FESTUS. Ja, ja; fangen, herre!

PRINSESSE HELENA. Min bøn er hørt i nåde; den højeste

er med os!

CÆSAR JULIAN (tn Festus.) Fortæl, fortæl, tribun!

TRIBUNEN FESTUS. Chnodomar havde fundet lejlighed til

at slippe ud af slagtummelen — ; han kæmpede tilfods, herre —
CÆSAR JULIAN. Jeg ved det; tvungen; jeg så det selv; —

videre!

TRIBUNEN FESTUS. Han blev set med få drabanter at

bane sig vej over ligdyngerne henimod lejren, som han havde

slåt nær Tribunci og Concordia —
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Der var ufrem-

kommeligt; jeg havde sørget for det.

CÆSAR JULIAN. Lad tribunen tale.

TRIBUNEN FESTUS. Han må have frygte for et nederlag;

han havde skjulte både i beredskab. Med tilhyllet ansigt løb han

os forbi; men en soldat i min kohorte kendte ham og råbte:

der flygter overkongen! Det blev en jagt, herre cæsar! Alt var

han bredden nær, da standsed en sump hans flugt. Til trods

for sit svære legems vægt arbejded han sig over og ind i et lidet

rørkrat. Der ringed vi ham ind, som der fortælles om [man gor med]

løven i de Lybiske lande, sendte en pileregn ind over den skjulte —
CÆSAR JULIAN. Nu? Er han såret?

TRIBUNEN FESTUS. Nej, ingen traf; han kom frivilligt

frem og overgav sig.

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Han er uskadt.

Se hvilken sammenstimlen. Der bringer de ham.

CÆSAR JULIAN, (ser ud.) Ja, ja, det er Chnodomar. Nej, det

er mere end Chnodomar, I venner; det er krigen selv med

bundne hænder. (Prælorlaneme trænger sig med hoje bifaldsråb sammen om cæsar 1

Ikke mig, I uforlignelige; (omfavner Fiorentius.) pris denne mand, min



— 235 —

ven og broder i alle farer, (sagte m Festus.) Din lon er dig viss,

tribun I un.it.t ingen hån mod den fangne!

(CHNODOMAR fores bunden frem for cæsar.)

PRINSESSE HELENA (s«gtei Hvor sund og kraftfuld, Myrrha!

SLAVINDEN MYRRHA. For kraftfuld, min herskerinde!

PRINSESSE HELENA. Nej, nej, ikke for kraftfuld.

CÆSAR JULIAN, (til chnodomar.» Så mødes vi, du overmodige.

CHNODOMAR (kaster .«ig ned. I Lad mig kysse dine fodders støv!

CÆSAR JULIAN. Ikke dette! Stå op; stå op!

CHNODOMAR. Nej, lad mig ligge så til du rejser mig med

et nådens ord.

CÆSAR JULIAN. Hvad begærer du?

CHNODOMAR. At det sker hurtigt. Ikke pinsler; — o, ikke

bålet|, herre
I

; ikke levende på bålet; jeg kan det ikke!

PRINSESSE HELENA (sagte tii A\yrrha.) Hvor dødsskrækken gor

ham skon.

CÆSAR JULIAN. Og hvor mange af vore har ikke du

myrdet under værre pinsler?

CHNODOMAR. Tvungen, du mægtige; det var folket og

fyrsterne som — ; o, hor mig, hor mig!

PRINSESSE HELENA (sagte m juiian.) Ængst ham mere, min

elskede!

CÆLSAR JULIAN. I barbarer blir eder selv lige; frække i

lykken og fejge i modgang.

PRÆ.TORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Til doden med

denne mand. Soldaterne fordrer det.

CÆSAR JULIAN. Hvem?
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. jeg og hæren.

PRINSESSE HELENA (sa«.c.> Tål ikke dette. Skænk mig

den fangnes liv.

CÆSAR JULIAN. Helena!

PRINSESSE HELENA. Har ikke hærskarernes Gud vist dig

nåde idag? Nåde, nåde for ("Ihiiodomar!
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CÆSAR JULIAN, (tii chnodomar.i Stå op Og høF min vilje.

CHNODOMAR. Nej, nej, nej!

CÆSAR JULIAN. Stå op, siger jeg; jeg skænker dig livet.

(Knurren blandt soldaterne.)

PRÆ.TORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Herre cæsar!

CHNODOMAR. Livet — ! Livet?

HÆRFØREREN SEVERUS. Vogt dig, cæsar!

CÆSAR JULIAN. Jeg byder her — ; i hærens navn. Eller

er det ikke i hærens navn jeg taler, når jeg siger at eders må-

dehold, I uovervindelige, er lige så stort, som eders tapperhed.

Fangen sendes til Rom. Ikke et hår skal krummes på hans

hoved. Hæren vil det. Hæren vil at dens bedrifter skal stilles

folket levende for øje, hvor denne mand føres frem. Hæren

har ret til at fordre sig priset gennem alle landsdele lige til

hoflejren. Hvo vil hindre hæren fra at nyde sin vel fortjente

ros? Eller er det ikke som jeg siger? Har jeg ikke forståt

eders vilje?

SOLDATERNE. Jo, jo, jo! Leve cæsar Julian! Leve cæsar!

Cæsar har forståt os!

CHNODOMAR (rejser sig) Ja, du er sejrens gud! Herre,

herre, du er slagmarkernes og menneskenes gud! Priset være

du landenes store kejser!

DE OMSTÅENDE SOLDATER deende.) Kejser, siger han!

Han kalder cæsar kejser!

TRIBUNEN FESTUS. Godt talt, barbar! Leve kejser Julian!

PRÆTORIANERNE. Leve hærens fader! Leve kejser Julian!

CÆSAR JULIAN. Ti, ti, afsindige!

iSkriget udbreder sig i videre og videre kredse under stormende jubel: Leve kejseren ! Leve

kejseren !

)

CÆSAR JULIAN, (råber) Florentius, Severus, — jeg kræver

eder til vidne på min uskyld!

PRÆFEKTEN SALLUST (baner sig vej i trængselen.) Plads, plads !

For himlens skyld, hvad er sket?
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HÆRFØREREN SEVERUS. Jeg forstår det ikke. Soldaterne

udråber cæsar til kejser.

PRÆFEKTEN SALLUST. Umuligt! Forræderi? Nej. nej

!

(ril Fiorentius.) jeg bcsværger dig, herre, —• hvad sandt er der i

dette?

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Barbarkongen

har hyldet cæsar som kejser.

PRÆFEKTEN SALLUST. Barbarkongen? Men cæsar —

?

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Skænkte sin

fange livet til gengæld — undskyld; jeg ved ikke mere.

• fjerner sig.)

CÆSAR JULIAN. Dette var mere end et tilfælde, Helena!

NOGLE. Hvad er sket?

ANDRE. Cæsar Julian udråbes til kejser —
HÆREN. Leve — leve kejseren —
SALLUST. Cæsar — hvad har du gjort —
C. JUL. Forfærdelige ting vil dette drage efter sig —
FLOR. Hvad vil man sige i hoflejren —
C. JUL. Lad dem sige hvad de vil — jeg er vant til bagvaskelse —

jeg kræver himlen til vidne på min uskyld —
FLOR. Hærens skrig taler højere end himlen —
SALLUST. Tag barbarkongens liv som bod for dette —
C. J. Aldrig — han har mit ord

HELENA. Ve om jeg skulde styrte dig i ulykke —
C. JUL. Vær rolig - kejsermden er mig god — hun vil beskytte

mig hvad larm — hvad bevægelse —
SEV. Bud fra Rom
C. JUL. Hid, hid

SEV. Kejserinde Eusebia er død. —

IJulians tilfredsstillelse ved hærens holdning.

Han hykler som om han tænktc på at drage sig tilbage.

NB: Hovedsummen er at cæsar triumferer i stilhed over de lonlige magter

som støtter ham og lader alt lykkes. I næste handling hans

stolthed og ydmygelse.j
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PRÆFEKTEN SALLUST. Herre, tag den uforsigtiges liv.

PRINSESSE HELENA. Ja, lad ham dø, Julian! Ikke til Rom

med ham.

CÆSAR JULIAN. Han har mit ord. Og hvad frygter I?

Jeg vil skrive til kejserinden. Kejserinden er den som skær-

mer mig mod alle ondskabens pile. Og nu til hvile, I mødige

helte; til hvile under de magters beskyttelse, som har stridt

med os idag. Oprøret er slukket; i Paris vil vi holde vort

festlige indtog; — og derefter, Florentius, Severus, foren eders

bønner med mine, så det må tækkes kejseren at lade mig træde

tilbage i ensomheden —
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Herre, hvad

tænker du

!

CÆSAR JULIAN. — tilbage i ensomheden, siger jeg, — til

de forskninger, som før optog mit sind og som jeg tror at jeg

ikke uden held har drevet. Purpurkåben er ikke for den stille

visdomsven. Feltherrestaven må lægges i en værdigeres hænder,

Florentius!

HÆRFØ REREN SEVERUS. Cæsar, det vil ikke hæren tåle.

CÆSAR JULIAN. Hæren vil intet. Skrig, skrig uden me-

ning. Jeg vil skrive til kejserinden —
HUSMESTEREN EUTHERIUS (kommer iisomr.) Ulykkeligt nyt

fra Rom, herre!

CÆSAR JULIAN. Hvad er sket? Du er dødsbleg —
HUSMESTEREN EUTHERIUS. Kejserinden er død.

PRINSESSE HELENA. Kejserinden!

CÆSAR JULIAN. Kejserinden død!

PRINSESSE HELENA. Død! Død; — og børnløs, Juhan!

CÆSAR JULIAN. Og kejseren —?
HUSMESTEREN EUTHERIUS. Som slåt til jorden af smerte

og sorg — •

[HELENA. Han overlever det ikke!]
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CÆSAR JULIAN. Lad ikke dette komme videre. Ikke et

ord, hører du. Alle vagter om mit telt skal fordobles inat.

(bydendel Floreiitius, hidl Der skal udfærdiges en dagsbefaling til

soldaterne. Det skal siges at cæsar er fornojet med dem. Hæ-
ren har gjort sin pligt. Den har grundfæstet riget.



ANDEN HANDLING.
(Cæsars palats udenfor Paris. En hal, feslligt smykket med alemanske våben og kostbarheder.)

(CÆSAR JULIAN i triumfator-klædning med laurbærkrans om hovedet går op og ned. Stats-

sekretæren DECENTIUS står ubevægelig i nogen frastand.

i

CÆSAR JULIAN. Mere, mere!

DECENTIUS. Høje cæsar, det er alt.

CÆSAR JULIAN. Virkelig? Er det alt? Har kejseren sendt

dig den lange vej kun for at —

?

DECENTIUS. For at tilsige sin høje frænde al kejserlig nåde

og kærlighed —

Y 1521 FYRSTINDE HELENA Omod ham.) O, velkommen, ædle Decentius! Et

1111230^n
romersk ansigt, — det er for mig som et strejf af sol og sommer i dette

rå land.

PRÆFEKTEN DECENTIUS. Det varer vel ikke længe før de romerske

kvinder, smykket med roser i håret, kan drage sin fyrstinde imøde.

FYRSTINDE HELENA. Siger du det, Decentius? Hvorledes er det

med kejserens sundhed?

CÆSAR JULIAN. Gå, gå, min elskede Helena!

PBÆFEKTEN DECENTIUS. Kejserens sundhed er altid god.

FYRSTINDE HELENA. Ja, ikke sandt? Det var det jeg vidste. Alle

disse rygter — ; Gud være priset at — ! Tak ham kærligst, Decentius!

Hvilke rige gaver har du ikke bragt! Kejserlige, — nej, nej, broderlige

— perler ser du, jeg bærer dem — ; og søde svulmende frugter; o, hvor

de har læsket mig; frugt, frugt; jeg forsmægter her.

CÆSAR JULIAN. En fest bør ende denne glade dag; gå, min dyre-

bare hustru, og sørg for alt fornødent —
V 153^ FYRSTINDE HELENA. Så skal det være. Men først i messen til

[1II231'''] bøn og pris og tak for al himlens nåde.
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CÆSAR JULIAN. Ja, ja, så er det. Han er bekymret for

mit åndelige vel. Han vil ikke tåle at forfengelige tanker vok-

ser sig store i mig. Er det ikke så, Decentius?

DECENTILiS. Nådige cæsar, jeg drister mig ikke til at tyde

min herres mening.

CÆSAR JULIAN. Jeg heller ikke. Jeg sandelig heller ikke;

det være langt fra mig. (g*r op og ned.) Var Alamanerkongen Chno-

domar kommen til Rom før din afrejse?

DECENTIUS. Ja, hoje cæsar.

CÆSAR JULIAN. Og hvorledes hjælper han sig i det frem-

mede land, ukyndig i sproget, som han er? Ja, han er højst

ukyndig, Decentius. Var til latter for mine soldater. Tænk dig,

han forveksled så gængse ord som kejser og cæsar.

DECENTIUS. En barbar. Hvad skal man sige?

CÆSAR JULIAN. Ja, hvad skal man vel sige? Men kejseren

er ham dog nådig?

DECENTIUS. Chnodomar er død, herre.

CÆSAR JULIAN. Chnodomar er død?

DECENTIUS. I fremmedlejren, på den Cøliske høj.

CÆ:SAR JULIAN. Død? Så? Ja, luften i Rom er usund.

DECENTIUS. Han døde af hjemve, herre. Længslen efter

slægt og hjem -

CÆ2SAR JULIAN. — den tærer, Decentius. Ja, ja, jeg ved

det. Jeg burde ikke skikket ham levende til Rom. Jeg burde

ladet ham dræbe her.

DECENTIUS. Cæsars sind er mildt.

CÆISAR JULIAN. Han forså sig mod kejserens majestæt,

den uvidende mand. Ja, du ved det vel?

DECENTIUS. Jeg ved intet.

CÆ:SAR JULIAN. Hm ! Hjemve? Ja så!

STALDMESTEREN SCINTULA (kommeri Nu er tiden inde,

herre!

CÆSAR JULIAN. Hvad vil du sige med det?

Mi - Henrik Ibsen: KHerliidtc skrifter H.
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STALDMESTEREN SCINTULA. Din biga står forspændt.

CÆSAR JULIAN. Til Phaetons færd mellem himmel og jord?

Lok mig ikke ud paa farlige veje, gamle faun! Hvorledes endte

det med Phaéton? Med fald og død; — har du glemt — har

du glemt dit hedenskab, havde jeg nær sagt. Om forladelse,

Decentius, det var ikke min agt at såre dit fromme øre.

DECENTIUS. Mit fromme øre er usårligt, herre!

CÆSAR JULIAN. Ja, ja, bær over med cæsar, om han spøger.

Jeg ved virkelig ikke at tåge det på anden made. (går op og ned.)

Bigaen, — den gyldne karm — med hvide hingste for? Var det

ikke så?

STALDMESTEREN SCINTULA. Som brugeligt er, herre!

(Hærførerne FLORENTIUS og SEVERUS, hoje befalingsmænd og herrer ved cæsars

hof kommer.)

CÆSAR JULIAN. Der har vi dem. Jeg havde tænkt at trium-

fere idag [Se på dem], Decentius! I spidsen for hæren havde jeg [de]

tænkt at drage ind i staden. Fangne barbar- fyrster med bundne

hænder skulde gå ved vognhjulene. Kvinder og slaver fra tyve

overvundne folkeslag skulde følge efter, tæt, hoved ved hoved. —
God morgen, ædle Florentius! Sølvskinner, ser jeg; du går cæsar

en høj gang.

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Er der hændt

noget særdeles, herre?

CÆSAR JULIAN. Ja, i sandhed, det er der. Hvad fattedes

i cæsars lykke?

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Hvad skulde

fattes i cæsars lykke?

CÆSAR JULIAN. Nu ingenting. Glæd eder, mine tappre

medkæmpere; her ser I statssekretæren Decentius, kejserens

højt betroede mand. Han kom inat.

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Ah! Så fattes

visselig intet i cæsars lykke.

HÆRFØREREN SEVERUS. (sagte.) Hvorledesharl båret jer ad -?
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PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. (Ugeså ) Ufatteligt!

HÆRFØREREN SEVERUS. Han står hojere i gunst end

nogensinde.

PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Hvo udgrunder

kejseren, ven!

CÆSAR JULIAN. I står så stille der. Ja, I har ret; I finder,

det er for meget —
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Hvor kan det

komme i din tanke —
HÆRFØREREN SEVERUS. Skulde jeg være af en anden

mening end kejseren?

PRÆ.TORIANHØVDINGEN FLORENTIUS. Vel sandt; det

er en hoj nådesbevisning; -— men for meget? For meget; nej,

høje cæsar —
HÆRFØREREN SEVERUS. Hvad har du ikke udrettet i v is?'»

disse år i Gallien?
[1 1 1 233-*]

C. JULIAN. Endnu idag — forstår sig — endnu idag — v 162"

Scintula skal komme. [11123(3"]

SEVERUS. Nu forstår jeg —
FLORENTIUS. Cæsar er falden.

PRINSESSE HELENA. Ind med bigaen? Hvad skal det

sige? Intet indtog? Ingen triumph?

C. JULIAN. Så er det bedst. Ingen forfængelighed. Skue-

spillet er ude.

PR. HELENA. Er cæsar bleven en munk?
C. JULIAN. Det kan komme.

PR. HELENA. Træd dig ikke selv ned. Jeg tåler det ikke,

Julian. Fest, fest! Jeg vil vugge mig i festens pragt. Jeg, selv

anden

C. JULIAN. Helena!

DECHNTIUS. Ah!
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HELENA. Jeg, og den vordende cæsar under mit hjerte —
C. JULIAN. Helena, Helena!

HELENA. Gud Herren har hørt mine bønner og gydt sin

nådes skåler over mig; triumftoget skulde vie den ufødte til

hans kald — og nu — o, er du en fader —
C. JULIAN. Jeg beder dig, Decentius, min hustru er upasse-

lig-
HELENA. Decentius, ah, kejserens udsending. Tak ham kær-

ligst. Ved du, Julian, han har skikket mig to nubiske slaver

med frugter i gyldne skåler, ferskener fra Damaskus — o, han

har gættet — frugt, frugt, jeg tørster og forsmægter i dette

rå land —
C. JULIAN. Scintula skal komme, har jeg sagt! Ah, er du

der —
HELENA. Altså ingen fest? O, men ikke sandt, Julian, du

elsker mig. Ja, ja, så er det godt. Hvor længe blir du hos os,

ædle Decentius? Nej, nej, jeg vil ikke spørge; længe, håber

jeg- Jeg må i messen; jeg har så meget at bede for, så meget

at takke for. Jeg føler det som om alle kejserrigets øjne ser

store på mig, som om alle munde åbnes af forventning —
hvorledes går det min ophøjede broder — ; hans sundhed er

dog god ?

C. JUL. Den er god, god — ja visst — o, gå, Helena,

skån dig, jeg beder —
HELENA. Altså i messen; ingen triumf; ja, ja — det er

bedre således. Tak, min elskede husbond — led mig; peg frem

for mig; du ser det rette. På gensyn, I samtlige herrer, (udtiihoire.)

C. JULIAN. Decentius!

DECENTIUS. Herre?

C. JULIAN. Lad et ord præge sig fast i dit minde; så sandt

jeg her står for dig, så sandt er det min agt at afføre mig min

værdighed —
DECENTIUS. Det skal blive kejseren meldt.
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C. JULIAN. Jeg kræver himlen til vidne på at jeg aldrig

har eftertragtet denne højhed; — hvor er min husmester —
Eutherius skal komme —
FLORENTIUS <tii Decemius i Jeg beder ydmygt, mistyd ikke hvad

jeg før sagde. Når jeg tillagde cæsar æren, så var det natur-

ligvis —
SEVERUS. Aldrig kunde det komme i min tanke at det ikke

var keiserens øverste vise ledelse som -

—

EN HOFMAND. Jeg beder dig høje herre, læg et ord ind

for mig i hoflejren og forløs mig fra denne pinlige post hos en

cæsar som — ja, han er kejserens høje slægtning — men —
EN ANDEN HOFMAND. Jeg kunde desværre fortælle ting,

som vidner lige så meget om grænseløs forfængelighed som om

forvovne ønsker [hih] —
EN TREDJE HOFMAND. Hvis du ønsker at vide visse ting,

så har jeg her i Gallien været nodt til at høre på — —
C. JULIAN, (til Eutherius) Kan du tvivle på at cæsars skib er

i havsnød? Se dig om. Rotterne søger redning!

EUTHERIUS. Forhastet vil jeg håbe.

C. JULIAN. Vi må være beredt på alt. Kan flugt, om det

behøves, gå for sig inat?

EUTHERIUS. Alt er rede som sædvanligt — men jeg fryg-

ter at Decentius — ak, herre, hans opmærksomhed er vakt --

C. JULIAN. Min elskede Helena! O, hvilken uforsigtighed

at antyde - Du går, Decentius?

DECENTIUS. Jeg har at forhandle med hærførerne, høje

cæsar.

C. JULIAN. Uden min mellemkomst.

DECENTIUS. Kejseren har befalet mig al skåne sin kære

iJyrcbarcl slægtnmg. (hun hojcr sij; o^ gikr fulj;! if de øvrige undtajjcn SCJNTUl.A som

blir uliendc I bagKrunden.)

C. JULIAN 'opogncd.) Scintula!

SCINTULA. Ja, hoje herre!
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C. JULIAN. Lad mig se på dig. Ja, sandelig du ser ærlig

ud. Tilgiv, jeg har aldrig tænkt på du kunde være mig så hengiven.

SCINTULA. Jeg har aldrig dristet mig til at forsikre cæsar derom.

C. JULIAN 'slår på papirrullen) Hcr Står det. Du skal forlade mig,

Scintula —
SCINTULA. Hvorledes, herre?

C. JULIAN. Kejseren befaler at hæren i Gallien skal op-

løses —
SCINTULA. Umuligt!

C. JULIAN. Jeg kalder det opløses — ; det heder at hvis

så store ting er udrettet her, så må provinsens ro være sik-

kret. Kejseren behøver forstærkning i Dacien og imod Perserne.

Ærulernes og Batavernes hjælpetropper skal afgå i ilmarscher

for at kunne stå i Asien til næste forår.

SCINTULA. Men herre, du har jo hojtideligt tilsagt disse

bundsforvandte at de ikke må bruges hinsides Alperne.

C. JULIAN. Der er det, Scintula! Jeg skal tvinges til at

bryde mit ord, vanære mig i hærens øjne. Kejseren er stor;

hans vilje skal ske. Men ikke nok med dette. Af hver af de

andre legioner skal 300 udvalgte mænd sendes til Rom — Tre

hundrede mænd; det vil sige, jeg skal stå magtesløs her!

SCINTULA. Udvalgte mænd, står det så —
JULIAN. Ja, ja, se selv —
SC. Udvalgte mænd — så vælg, herre — vælg — dem som

er dig mest hengivne —
JULIAN. Ha — og hvorfor — hvad mener du jeg skulde

bruge en hengiven hær til?

SC. Du mistyder mig, herre —
JULIAN. Du ved mere end du vil ud med.

SC. Om hvad herre?

JULIAN. Tilgiv mig Scintula — jeg tror dig — ; hør videre.

Også blandt Skutarierne og Gentilerne skal de dygtigste folk

sendes til kejseren — under din kommando, Scintula —
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SC. Min?

JULIAN. Se selv — endvidere fordrer han Celterne og Petu-

lanterne. Hvad vil han med dem, de kyniske hunde. Nu, ham

om det - Scintula, fatter du min stilling — det er ingen

klage mod kejseren, mistyd mig ikke — nu, nu — jeg tror dig

— nu gå — kejserens bud skal efterleves — bogstaveligt —
ah (op og ned)

SC. Hvad er det herre?

JULIAN. Intet, intet det var dog en mulighed. \'^ælg

de bedste — ; de, som er mig mest hengivne —
SCINTULA. Cæsar, cæsar —
JUL. Cæsar tør ikke fornægte sin fortid. Hvorledes vilde for-

billeder handlet i mit sted, Platon eller Xenofon — Efter ordet

eller bogstaven? Et rent sind, fred med de himmelske —
MYRRH^A. O, forbarmende frelser! —
JULIAN. Myrrha, hvad er det —
MYRRHA. O, kom, kom, min herskerinde —
JULIAN. Helena - hvad hun!

MYRRHA. Sygdom eller afsind — o, kom, kom —
JUL. Også hun, min eneste, min sidste — nej, nej, nej —

(ud i baggrunden. MYRRHA folger.)

(Have ved cæsars palats.) V 167""

iFYRSTINDF. HELENA omringet af slavinder.)
|||| 238'"1

|NB JULIAN.

Alle har vidst det, uden en; men der var ingen af dem alle

som vidste at den ene ikke vidste det. Den vordende Cæsar I

Kun en Gud kan herske over menneskene! Halv gud halv

menneske. Josefs skæbne; det ligger i Galilæerens æt! Han

selv

Du skal forlade søster og broder; hustruen sin mand ; denne

skånselløse Gud. (jiv Gud hvad Guds er hustruens hjerte |
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V 1719 FYRSTINDE HELENA. Hvor kunde du lade dig overvinde
1111240 J gf ham, du brune svulmende barbar? Han kan ikke overvinde

kvinder. Han er dydig, dydig; hvor jeg ækles ved denne van-

magtens dyd —
CÆSAR JULIAN. Til side, kvinder! Hvad lytter I efter? Jeg

selv skal vogte fyrstinden.

FYRSTINDE HELENA. Barbarkongen er død; Gallus også,

halshuggget. Hvilket hugg det må have været. Ikke skinsyg

du min første og sidste, du min søde, min eneste.

CÆSAR JULIAN. Ikke nærmere, Oribases!

FYRSTINDE HELENA. Ikke skinsyg! Du ved jo vor søde

hemmelighed. O mine dages længsel, mine nætters henrykkelse

— du var der jo, i mørket, i luften, om mit leje da den vor-

dende Cæsar under mit hjerte —
CÆSAR JULIAN. Tal!

FYRSTINDE HELENA. O, lad mig suge såret i din side —
lad mig kysse naglegabet i dine hænder og fødder — ; min hus-

bond og herre! (falder tll jorden; slavinderne udstoder et råb men uden at nærme sig.)

CÆSAR JULIAN (farer et skridt tilbage, står et ojeblik som forstenet, knytter

hånden mod bimlen og råber:) GalilæCr!

RIDDEREN SALLUST (kommer fra paiatset ) Fyrstiuden — ! O, så

er det dog sandt.

CÆSAR JULIAN. Før hende varligt bort. Lad ingen uved-

kommende — hvor vil du hen, Oribases?

LIVLÆGEN ORIBASES. Prøve de midler, som min kunst —
CÆSAR JULIAN. Jeg tror at din kunst vil vise sig unyttig.

LIVLÆGEN ORIBASES. Hvem ved, herre ; det var dog muligt.

CÆSAR JULIAN. Unyttigt, siger jeg!

V 17116 20 FYRSTINDE HELENA. Barbarkongen er død. Gallus også. Hals-

[111240^* -'] hugget — ! Hvilket hugg det må have været. Ikke skinsyg, du min første

og sidste. Brænd dem i helvedes ild; — det var jo dog kun dig, dig,

dig -!
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LIVLÆGEN ORIBASES. (et skridt tiibage.) Hoje Cæsar, det er

min pligt at være dig ulydig i dette.

CÆSAR JULIAN. Ulydig i dette? Hvorledes tyder du mine

ord? Gå! Gor. som du kan forsvare. [Frugterne kom fra Rom,

fra Kejseren.l Din pligt, siger ieg. Gå, gå!

[LIVLÆGEN ORIBASES. Jeg tror min kunst er unyttig, herre.

|

(slavinderne har imidlertid biret fyrstinden ud ; ORIBASES følger.)

CÆSAR JULIAN. Ah, du, Sallust! Hvad tykkes dig? Det

begynder at gære i slægten igjen. Forst de elleve; så Gallus.

— det var den tolvte; og nu den trettende og — den fjor-

tende.

RIDDEREN SALLUST. Nej, nej, der er redning. Ori-

bases vil —
CÆSAR JULIAN (kon og afværgende.) FyrStindCn dør. l^år op og ned.)

lØjner du tråden i dette, Sallust?] Den fjortende. Ja, ja, hvem

ved — ! Ingen mand skulde tåge en kristen kvinde til ægte.

RIDDEREN SALLUST. Hvorledes, herre?

CÆSAR JULIAN. Der er en, som gør os til hanrej allesammen.

RIDDEREN SALLUST. Kan Cæsar skæmte således —

?

CÆSAR JULIAN. Nå, nå; du er ingen kristen. Du ser ikke

hvor det bærer hen. Men der skal ske ting som — !
— Mord,

nu! Fatter du gangen i dette, Sallust? En aFfældig mand på

tronen; ludende over sin egen ligkiste; bornlos, og så et håb

om at se slægten forplantet — og dette håb gør han til intet —
RIDDEREN SALLUST. O, om jeg turde tale. Ædle Cæsar,

vær på din post - der truer dig farer som tro ingen; o, jeg

beder dig bønligt tro ingen.

CÆSAR JULIAN. Vær rolig, ven; alt skal for en dag.

Decentius —
HUSMESTEREN EUTHERIUS (fra r'.l«.^c... Jeg tror det er gør-

ligt, herre; men det må ske straks -

CÆ:SAR JULIAN. Hvad må ske?

HUSMESTEREN EUTHERIUS. Flugten. som du bod —
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CÆSAR JULIAN. Nu ikke — jeg skælver ikke mere; det

var ikke mig jeg skalv for.

HUSMESTEREN EUTHERIUS. Og dog, herre, er du i dø-

dens fare —
TRIBUNEN DECENTIUS (kommer) Hvorledes skal jeg nærme

mig Cæsars åsyn! Sønderknust; o, om du kunde læse i mine

indvolde; jeg sorgens og ulykkens bud —
CÆSAR JULIAN. Ja, det må du vel sige, ædle Decentius

Og hvorledes skal jeg Rnde ord bløde og bøjelige og skånsel-

fulde nok for at bringe dette i en tålelig form for kejserens

kærlige broderlige øre —
TRIBUNEN DECENTIUS. Usalig var den stund da valget

faldt paa mig —
CÆSAR JULIAN. En velsignelse i ulykken var dit valg, —

jeg mener for freden og den gode forståelse i slægten ; havde

han sendt en mindre utvivlsom mand, hvor let kunde jeg ikke

falde på at tro —
TRIBUNEN DECENTIUS. Og nu — ! Just nu! Dette lyn-

slag fra forjættelsernes klare himmel —
CÆSAR JULIAN. Ja, denne skæbnens opdukkende og op-

slugende Leviathan just som skibet var i havn — 0,0,0 —
ak, ak, ak sorgen gør os veltalende, Decentius, — dig, som

mig. Men først forretninger; de to Nubier skal forhøres —
TRIBUNEN DECENTIUS. Herre, tror du min iver kunde

tåle at de to upålidelige tjenere et øjeblik længere —
CÆSAR JULIAN. Hvorledes?

TRIBUNEN DECENTIUS. Min kærlighed til kejseren og til

Cæsars hus var i sandhed ringe ifald jeg ikke —
CÆSAR JULIAN. Du har ladet dem dræbe?

TRIBUNEN DECENTIUS. Har de ikke tifold fortjent døden,

de efterladne — lade så vigtige ting stå uden bevogtning —
tilgængelige for enhver —
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CÆSAR JULIAN. Aha. ja så!

TRIBUNEN DECENTIUS. Jeg anklager ingen — o, men

Cæsar, du er omgiven af utro tjenere —
RIDDEREN SALLUST. Herre!

TRIBUNEN DECENTIUS. Dit hof— hvilken usalig misforstå-

else — må have troet at øjne en unåde fra kejserens side —
CÆSAR JULIAN. Rotterne, ja, ja —
TRIBUNEN DECENTIUS. Jeg siger dig, herre, du har ikke

en i din omgivelse, du kan stole på - -

CÆSAR JULIAN. Det ved jeg, det ved jeg kun altfor godt

Hvem har været i fyrstindens forværelse idag?

HUSMESTEREN EUTHERIUS. Jeg.

CÆSAR JULIAN. Og ellers ingen.

HUSMESTEREN EUTHERIUS. Ingen uden jeg alene.

CÆSAR JULIAN. Vagt. vagt!

HUSMESTEREN EUTHERIUS. Herre!

CÆSAR JULIAN. Vagt. siger jeg!

HUSMESTEREN EUTHERIUS. Herre, har jeg fortjent dette?

CÆ.SAR JULIAN. Kejseren skal dømme.

HUSMESTEREN EUTHERIUS. [ridderen sallust] Kejseren

har ingen tid, herre. Kejseren gifter sig.

CÆ.SAR JULIAN. Ha; skal det sige -
TRIBUNEN DECENTIUS. Ah, hvem har vovet —
RIDDEREN SALLUST. Jeg har intet sagt. Jeg har intet

vidst; jeg ved intet.

CÆ:SAR JULIAN. Gifter sig ^ ? Decentius, er det sandt?

TRIBUNEN DECENTIUS. Nu ja, herre Cæsar, det er sandt —
CÆSAR JULIAN. Kejseren gifter sig — ah, dette lyser op

i meget og hvem tager han til ægte?

DECENTIUS. Faustina, konsularernes søster —
CÆLSAR JULIAN. Ung?

DECENTIUS. Atten år

CÆ:SAR JULIAN. Og kristen naturligvis?
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DECENTIUS. Forstår sig, herre!

C. J. Forstår sig — forstår sig. Kristen -— tier) Ættens for-

plantelse er sikkret — men hvorfor har du intet sagt —
DECENT. Jeg havde ingen ordre —
C. J. Kejseren gifter sig — Sallust, hvad sagde du? Nå —

tilgiv mig, Eutherius — hør, svar mig på en ting — har nogen

vidst min hustrus tilstand før idag —
HUSMESTEREN EUTH. Jeg tror du har været den sidste

som erfor den.

C. JULIAN. Ja, ja, ja — — og de to Nubiere er hugget

ned — kom, kom, Eutherius —
STALDMESTEREN SCINTULA (kommer) Herre, du har givet

mig et hverv, som jeg ikke magter —
C. JULIAN. Kejseren har givet dig hvervet —
STALDMESTEREN SINTULA. Tag det fra mig, jeg er det

ikke voksen —
DECENTIUS. Hvad er hændt —
SINTULA. Lejren er i voldsomt røre —
DECENTIUS. Opsætsighed mod kejserens befalinger — høje

Cæsar, jeg beder dig ydmygst —
CÆSAR JULIAN. Træd selv op; jeg har ingen myndighed

mere —
DECENTIUS. Da, herre, er jeg nødt til at sætte alle om-

svøb til side og erklære dig rent ud —
C. JULIAN. Nu?
DECENTIUS. Enten sørger du for at de forlangte hæraf-

delinger drager bort og tilføres kejseren — eller —
C. JULIAN. Eller? Ud med det.

DECENTIUS. Eller — ja, herre, jeg har min befaling at gå

efter -— hvis jeg ser at Cæsar ikke længer mægter at tøjle

hæren — så må jeg i bekymring for Cæsars liv -

—

C. JULIAN. Bringe mig for kejseren?

DECENTIUS. Under sikker bevogtning, herre —
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RIDDEREN SALLUST. Nådigste herre, det yderste må forsøges -

EUTH. Dyrebare herre — alt står på spil —
SINTULA. Hor, hor — disse skrig —
C. JULIAN. Hvor er opløbet størst?

SINTULA. I teltleiren på pladsen foran de varme bade.

C. JULIAN. Til badepladsen, I venner —
EUTHERIUS. Herre!

SINTULA. Vogt dig, nådige Cæsar; det er at gå lige ind i

lovens hule —

C. JULIAN. Ah, hvilket mindel Falder jeg, Decentius, da skal

du vidne at Cæsar gjorde sin pligt til det sidste.

(ud til venstre; de andre folger ham.)

(Stor lejrplads udenfor staden. Telte, vogne og krigsredskaber rundt omkring.)

(Romerske legionssoldater, Bataviske hjælpetropper og andre hundsfor\'andte, kvinder og bom

i store stojende klynger )

HASTATEN MAURUS. Gør det fort, siger jeg; her er ikke

tid at spilde —
EN KVINDE. O, vær dog barmhjertig — jeg må sige ham

det sidste farvel --

HASTATEN MAURUS. Det har du nu gjort ti gange v ns-^

afsted, afsted — [II! 243-

STEMMER BLANDT SOLDATERNE. Rive os fra hustruer v 180'»

og børn, fra hus og mark! [III 244-"]

CÆSAR JULIAN. I ærlige Batavere! Bedre bundsforvandte

har riget aldrig havt. Ak, Festus, - dit sår er lægt, ser jeg —
o, du velfortjente mand, at det skulde nægtes mig at gøre dig

til centurion -

FESTUS. Det har du villet?

CÆSAR JULIAN. Lægg det ikke kejseren til last; kejsercn er

uskyldig; onde rådgivere -
; ved I vel, I venner, at sorgen

lægger sig over kejserens ærværdige hoved? Se derinde, ak,

tårerne nægtcr mig mæle min elskede hustru på dødsleiet —
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KVINDER. Hvad siger han?

PRÆFEKTEN DECENTIUS. Herre, jeg beder dig —
CÆSAR JULIAN. Ja, min elskede liustru — lumskelig for-

giftet — just nu, med rigets håb under sit hjerte — hvi lo

du, Sallust —
RIDDEREN SALLUST. Jeg, høje Cæsar!

KVINDER. Ah!

ANDRE. Lad hende dø!

SOLDATER. Hun var os aldrig god!

KVINDER. Løn som forskyldt! Du river vore mænd fra os!

CÆSAR JULIAN. Kejseren er sandelig uskyldig. Hvad vidste

han at de frugter, han sendte —
;
jeg fatter det ikke. Og nu

mig selv! Man vil føre mig til Rom — som fange — Gallus,

Gallus — o, broder, o, du varslende skygge —
PRÆFEKTEN DECENTIUS. Soldater, hør mig!

SOLDATER. Væk med cæsar! Til Rom; til døden!

CÆSAR JULIAN. Og det nu, på denne dag da det var min

agt — 0, ikke at kunne vise mig taknemmelig — min andel

v 18U'' af krigsbyttet skulde tilfaldt eder, fem guldstykker og et pund

[III 244^^] sølv til hver soldat og —

V 187' '« CÆSAR JULIAN. Til Vienna! Jeg svarer for alt. Ah, Ori-

[111 247^5
'^^J bases -^-

LÆGEN ORIBASES (fra hojre.) O, nådigste herre!

CÆSAR JULIAN. Helena —

?

LÆGEN ORIBASES. Død!

CÆSAR JULIAN. Nemesis.
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(I Vienna. Hvælving i katakombeme med en brændende lampe under loftet og en forfalden

stentrappe der fører til kirken ovenover.)

iCÆSAR JULIAN, i forrevne klæder, sidder på jorden i en lyttende stilling.

Dæmpet kirkesang lyder ovenfra )

CÆSAR JULIAN. Nu lyver de for Gud Herren igen. Bønner

og salmesang over hendes kiste. Lys og røgelse ved dag og

nat. Der er ikke den dyd, hun ikke har ejet, synger presterne.

Ha-ha, presterne; ja, de må jo vide det. Det er en kejserindes

himmelfærd, i forherligelse loftes hun opad, opad, ind i det høj-

este. Hm — ! Det jordiske kejsersæde, det fyldte hun ikke, og

det var dog det, som hun —
. Der er Nemesis i dette. Er

Nemesis? Nemesis er jo ikke. [ingen har set nåden, ingen billed-

hugger har stillet hende foran alteret] Nemesis vejred hen som v 189*

en tåge for Galilæeren. |III248'*')

CÆSAR JULIAN. Det tykkes dem mindre gådefuldt om \' 190-"

jeg ? En fader skulde gøre sit eget håb til intet? (springer op) [111249'*^']

Hvad lo du af? Er der nogen, som ikke tror at —

?

RIDDEREN SALLUST. Herre, jeg forstår dig ikke.

CÆ:SAR JULIAN. Hvad nyt spurgte jeg om? \' 191 •-

CÆ:SAR JULIAN. Han tager en hustru! Så er visselig alt \ iw-'-^°

håb ude ifald jeg ikke (111 252'> '•]

RIDDEREN SALLUST. Ja. nådige Cæsar, ifald du ikke uden

ophold —
CÆ^SAR JULIAN. Jeg gad dog høre de andres mening. Ikke v 2(X)* '"

fordi jeg vakler, tro ikke det. Når jeg har besteget tronen vil [HI -'>4'* -'1

jeg forfatte et skrift som skal bevise -
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V20r RIDDEREN SALLUST. Har dine fiender vennens ret?

[III 254"] CÆSAR JULIAN. Lykkelig du, hvis guder er langt borte.

Et tegn; et tegn! O, hvis jeg blot havde — ! dytter.) Ah, hvad

larm! Dernede, hør, se; underverdenen åbner sig!

RIDDEREN SALLUST. Mordere!

CÆSAR JULIAN. Stå, stå og giv dig tilkende!

EN STEMME (fra den dybere gang.) Ven Og brodcr!

CÆSAR JULIAN. Maximus!

RIDDEREN SALLUST. O, hvad tænker du'

CÆSAR JULIAN. Maximus, Maximus!

MAGIKEREN MAXIMUS. (med tllhyllet hoved oj et hvidt offerbind om pan-

den stiger op.) Op, Op, kejser JuHau ; hvad søger du i mørket?

CÆSAR JULIAN. Lys.

MAGIKEREN MAXIMUS. Gå iblinde, kejser Julian; lyset

søger dig.

CÆSAR JULIAN. Stemme og skikkelse, — alt er der! Lad

mig føle dine hænder, dine klæder! Ja, ved solens magt, det

er ingen tåge, ingen tom dårende lyd. — Gå, gå, Sallust!

RIDDEREN SALLUST. O, herre, ingen drømme nu; tiden

haster; det er gerning, som kræves af dig.

CÆSAR JULIAN. Hvad der kræves, vil vorde åbenbaret.

Stil soldaterne tilfreds; gå, gå, siger jeg!

(RIDDEREN SALLUST går.)

CÆSAR JULIAN. Du her, Maximus! Hvad skal jeg se andet

i dette, end tegn og varsler!

MAGIKEREN MAXIMUS. Tegn og varsler har drevet mig

som Ødipos dreves af de udjævnende gudinder.

CÆSAR JULIAN. Og så kommer du i en time som denne,

da uvissheden[s tåger] omspænder mig. (omfavner ham.) O, ven, broder,

lærer — vær mig en lods på dette tvivlrådighedens farvand.

MAGIKEREN MAXIMUS. Er du kejseren? Hvorledes tyder

jeg dette? Alle tegn og varsler pegte hen på at jeg skulde møde

dig undervejs, sejrende, omstrålet af den lyse dag, skridende
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mod øst, ansigtet imod Helios. Og så finder jeg dig her, i

mørket, i forrådnelsens hus. Er du kejseren?

CÆSAR JULIAN. Ved du hvad der gik for sig ved Paris?

[jeg har frfaret fra Rom —

J

MAGIKEREN MAXIMUS. Jeg ved at du tog [jeg vii ikke vide V 203''^>

hvad du har erfarer - tagl din skæbne i egHC hæuder. ['" 256^]

ICÆSAR JULIAN.] Intet æreshåb får lov at spire i denne V207''

henrugende tilværelse. [111257^'']

MAGIKEREN MAXIMUS. Og hvad mere ser du i dette?

CÆSAR JULIAN. Peg for mig.

MAGIKEREN MAXIMUS. Ser du ikke at kejseren må stå

udenfor?

CÆSAR JULIAN. Må? V207'«

MAGIKEREN MAXIMUS. Kejser eller Galilæer. Det er valget 1111258"]

CÆSAR JULIAN. Sandt, sandt; jeg står alene i alvoret. V 209"

MAGIKEREN. Og det nu da timen er inde. Nu eller aldrig, lm 259"]

Har du ikke hort rygtet om kejserens giftermål?

CÆSAR JULIAN. Med en kristen kvinde! Slægten dor ikke ud.

MAGIKEREN MAXIMUS. Og hvad er så du? Forstødt af

alle magter på jorden og over jorden. Eller vil du ty til Gali-

læerens favn? Hvorledes står det mellem dig og ham? Har

du ikke selv sagt at du er under rædselen? Har du hans for-

dring i dig? Elsker du din fiende fordi om du ikke slår ham?

Hader du kødets lyst og jordens lokkende færd fordi om du

ikke som en hed svømmer dukker dig ned deri?

CÆSAR JULIAN. Og hvad har han gjort for mig, denne

Galilæer? Var jeg ikke som hin fattige, der kun ejcd et eneste

lam? Han kom og tog det.

MAGIKEREN MAXIMUS. Hvad mener du?

CÆ-SAR JULIAN. Han tog det lam, — som jeg aldrig har

ejet. Hvi lcd han mig ikke have ejet det? Holder han ver-

17 Henrik Ihuen : HrirrliJlr «kriricr II
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densvognens tøjler i sin hånd, så måtte han jo have kunnet —

.

Og nu at afdø! Skønne fristende liv, lys, magt og herlighed!

Ja, om jeg havde levet! Jeg har aldrig levet. Jeg vil, jeg vil—
MAGIKEREN MAXIMUS. Hvad talte røsten i lyset. „Ved

dig skal riget grundfæstes!"

CÆSAR JULIAN. Maximus, lad røsten tale en gang til.

MAGIKEREN MAXIMUS. Kræv ikke sligt. Hver gang ko-

ster mig ti [syv] år af mit liv.

CÆSAR JULIAN. Tager jeg styret, skal du hvert år leve

syvfoldigt.

MAGIKEREN MAXIMUS. Men hvis du ikke —

?

CÆSAR JULIAN. Frygt ikke. Blot et tilråb i tvivlen ; en

støtte, et varsel udenfra —
MAGIKEREN MAXIMUS. Den døende hilser dig, kejser!

(råber.) Vis dig, du rigets ånd! Tal, du rigets røst!

CÆSAR JULIAN. Ah!

MAGIKEREN MAXIMUS. Ser du ham?

CÆSAR JULIAN. I lys og stråler. Hvad har du at sige

mig?

EN RØST. Nu eller aldrig.

CÆSAR JULIAN. Og hvis jeg ikke vælger nu?

RØSTEN. Da ser du mig aldrig mere.

CÆSAR JULIAN. Men hvis jeg vælger?

RØSTEN I LYSET. Ved dig skal riget grundfæstes.

CÆSAR JULIAN. Råd mig!

RØSTEN I LYSET. Kejser Julian!

MAGIKEREN MAXIMUS. Borte?

CÆSAR JULIAN. Borte.

MAGIKEREN MAXIMUS. Og nu?

CÆSAR JULIAN. Nu eller aldrig.

KORET I KIRKEN. „Fader vor, du, som er i himlene!"

CÆSAR JULIAN. Løgnernes højsang til løgnen —
KORET I KIRKEN. „ Helliget vorde dit navn —

"
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CÆSAR JULIAN. Syndernes pris til den medskyldige —

;

hvad tvætter dåben af?

MAGIKEREN MAXIMUS. Offerblod.

KORET I KIRKEN. "Til os komme dit rige."

CÆSAR JULIAN. Offerblod? Og hvor er offerdyret?

MAGIKEREN MAXIMUS. Der; nede i hvælvingen.

CÆSAR JULIAN. Så viss var du på mig?

MAGIKEREN MAXIMUS. Tegn og varsler har forkyndt mig

hvad der skulde komme.

CÆ:SAR JULIAN. Offerbind om panden; — hvad har du

øvet dernede?

MAGIKEREN MAXIMUS. Forsk ikke.

CÆ.SAR JULIAN. Her; her, på indviet grund — for-

vovnel

MAGIKEREN MAXIMUS. Intet lyn ramte mig; tag bindet

om panden; offerkniven tag, tagl Tvæt dåben af; kløv ræd-

selens tåger -

KORET OPPE I KIRKEN. .,Ske din vilje, som i himmelen,

så og på jorden."

CÆ:SAR JULIAN. Til frihed! Gennem morket til lys! Ah!

Und i hvelvingen.)

MAGIKEREN MAXIMUS. Så kommer det dog! Disse gli-

dende fugtige skygger! dette slimede kryb om fodderne — ! Så

kom det, — fordi det måtte komme. Skridt for skridt fremad

på sejersvejen —
CÆISAR JULIAN (rihcr i hvaivinRcn > Hcljos, Hclios!

MAGIKEREN MAXIMUS. Det skabte er i min hånd!

CÆSAR JULIAN, (kommer tilbage med blod pA panden, pi brystet or på lia.n-

dernc.» Fuldbragt.

MAGIKEREN MAXIMUS. Frigjort.

(^Æ^SAR JULIAN. Galilæeren er falden; nu står ingen liv-

vagt om kcjseren længer — op i dagen Sallust, Eutherius

- hvad søgcr I her —
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(SALLUST og EUTHERIUS med breve.)

EUTHERIUS. Min højeste herre-— et stort og vigtigt budskab.

CÆSAR JULIAN. Uro blandt soldaterne?

SALLUST. Nej herre; kejser Konstantius er død.

CÆSAR JULIAN. Død!

EUTHERIUS. Skrækken har dræbt ham —
CÆSAR JULIAN. Skrækken for mig?

SALLUST. For dig, for dit store navn, for dine hensigter —
CÆSAR JULIAN. Så har jeg dræbt ham —
MAGIKEREN MAXIMUS. Din slægts morder —
EUTHERIUS. Og her hans sidste vilje — tre år gammelt,

du er indsat til hans arving —
CÆSAR JULIAN. Maximus — og vi som —
MAGIKEREN MAXIMUS. Så jævnes vejen for den kårne —
CÆSAR JULIAN. Uudgrundelige nødvendighed. Jeg vil ikke

se tilbage. Op i dagen; gennem kirken; løgnerne skal for-

stumme! Min hær, min skat, mit kejsersæde! Fri, fri; mit er

riget og magten og æren (slår døren tll kirken op.)

KORET I KIRKEN. Dit er riget og magten og æren —
CÆSAR JULIAN (blændet af lyset og sangen.) Ah!

V 217» MAGIKEREN MAXIMUS. Sejer!

[III 262"] KORET I KIRKEN. I evighed, amen!



SAMFUNDETS STØTTER





INDHOLD.

FØRSTE AKT.

En åben havestue i „den store industridrivendes" hus. Byens

damer er forsamlede, beskæftigede med håndarbeider til bedste

for „de moralsk fordærvede". Adiunkten har af en opbyggelses-

bog læst for damerne. I baggrunden fabrikeieren i forretnings-

samtale med formående mænd fra byen og omegnen. Voldsomt

optrin med Valborg, der finder det utåleligt her og vil h)em til

sin moder. Grossereren kommer ind triumferende fordi det nye

iernbaneanlæg synes at ville kunne drives igennem. I samtalen

falder oplysninger om allehånde forudgåede forholde. „Den

gamle grævling" kommer ind og melder om det havarerte skib.

Hvem er kapteinen? Dampskibs-ankomst. Kapteinen kommer

og genkendes. Olaf fra skolen; fortæller at tante Lone er med

dampskibet. Almindelig overraskelse og blandet stemning. Hun

viser sig ved haveporten just som teppet falder.

ANDKN AKT.

De hiemkomne vender op og ned på adskilligt i byen. Ryg-

ter om kapteinens store rigdomme og om den tidligere skan-

dale med Valborgs moder. Adiunkten begynder at tænke på at

forlove sig med Valborg. Begyndende sammenstod mellem fa-

brikejeren og kapteinen.

TRHD.IH AKT.

Man får nys om misligheder ved udbedringen af skibel. For-

lovelsen deklareres og feires. Kapteinen beslutter at forlade
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landet. Nye meldinger fra værftet. Fabrikejeren tvivlrådig; fore-

løbig skal der ties.

FJERDE AKT.

Hemmelig forståelse mellem kaptejnen og Valborg. Jernbane-

anlægget sikret. Store ovationer. Olafs flugt med de bortdra-

gende. Spændende slutningskatastrofe. —

PERSONERNE.

Grosserer Bennick, skov- og fabrikejer.

Fru Bennick, hans hustru.

Oberstinde Bennick, hans moder.

Margrete, hendes datter.

Mads Tønnesen, skibsreder og bygmester.

EMIL [HILMAR] TøNNESEN, hans søn.

Adjunkt Rørstad.

Madam Dorf, forhenværende skuespillerinde.

Dina, hendes datter.

Frøken Hassel.

Captn. John Tennyson.

Timelærer Evensen.

ISTE AKT.

Indlednings-scene. Antydninger om Bernicks mange planer.

Det tidligere verdslige liv i byen. Lone Hassels bortrejse. Da-

merne ud på havetrappen for at drikke formiddagskaffe. Ordskifte

mellem adjunkten og Dina, der aftenen iforvejen l^emmeligt

har besøgt sin moder. Hilmar Tønnesen kommer. Herr Ber-

nick og gamle Tønnesen kommer ud fra venstre sammen med

nogle af byens bedste mænd, alle uvilligt slagne af Bernicks plan,

at få et jernbaneanlæg istand. Stort stridsoptrin mellem stand-

punkterne. Bernick udvikler sit overlegne syn og den enkeltes
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forpligtelser ligeoverfor samfundet. Dampskibets ankomst. Olaf

kommer med frøken Hassel, der fortæller at Capt" John Tenny-

son er (var] med ombord.

2DEN AKT.

En del af haven ved Bernicks hus, med gaden og husrækken

bagenfor. Dina i haven; Hilda og Netta kommer opad gaden;

de udspørger om amerikaneren ; eventyrlige rygter i omlob. Ber-

nick og Knap fra forgrunden til venstre ; tømmermesteren skal

hentes; Knap bort gennem haveporten. Kobmand Sandstad går

forbi; samtale med B. rygter om et engelsk kompanis opkob af

alle store landejendomme i oplandene. Sandstad bort. Gamle

Tønnesen kommer med begge sønnerne. De tre sidste op på

havetrappen til damerne. Bernick og tømmermester Aune. Denne

bort. De forrige tilbage med alle damerne og adjunkten samt

frøken Hessel. Adjunkten erklærer sig for Dina;

NOTITSER.

Fruerne R: og H. spekulerer forst på adjunkten for deres

døtre; efter hans forlovelse lægger de an på amerikaneren

SAMFUNDETS STØTTER.

ISTE AKT.

Indledningsscene: Dameforeningen samlet i grossererens hus;

adjunkten tilstede.

Hilmar Tønnesen kommer; Dina efter kaffetøjet; damerne efter-

hånden ud på balkonen.

Gamle Tønnesen kommer; han og Hilmar går.

Grossereren og købmændene kommer; disse bort.

ISTE AKT.

(Værelse hos grossereren.)

Forholdet til Aune forberedes. Damernes forsamling. Dina

og adjunkten. Hilmar og derefter gamle Tønnesen. Grossereren
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og byens matadorer; jerbanesagen; grossererens redegørelse.

Den amerikanske kaptejn og frøken Hessels hjemkomst o. s. v.

2DEN AKT.

(Grossererens have.)

Grossereren og fruen i haven. Derefter damerne. Aune er

degraderet. Rygter om de store ejendomskøb i distrikterne. Ad-

junkten kommer. Gamle Tønnesen med begge sønnerne. Lona

Hessel. Johan og milHonen. Sammenstød. Adjunkten erklærer

sig for Dina.

3DIE AKT.

(Spadservejen ved stranden.)

Johan, Olaf og de unge piger samt Martha. Johan og Marta;

forklaring mellem dem. Johan og grossereren; de gamle histo-

rier berøres. Fuldmægtigen betror grossereren sine iagttagelser

ved værftet; grossereren vil selv observere. Den store landlige

fest besluttes; vanskeligheder mod jernbanen.

4DE AKT.

(I lystskoven.)

Den store landlige fest afholdes. Mange mennesker fra byen

og omegnen. Grossereren i begreb med at anmelde Aune.

Johan truer med at åbenbare ungdomshistorierne.



I.

FØRSTE AKT. vip
flll 3P9'1

(En smuk og ruininelig havestue i grosserer Bemicks hus. I forgrunden til venstre forer en

dor ind tit grossererens arbeidsværelse; længere tilSage pi samme væg er en lignende dor.

.Midl pi den modsatte væg er en større indgangsdor. Væggen i baggrunden er næsten helt af spejl-

glis og med en iben dor ud til en bred havetrappe, hvorover er spxndt et solsejl. Nedenfor

trappen ses en del af haven, der indhegnes tf et gitter med en liden indgangsport. Udenfor
og langsmed gitteret laber en gade, der pi den modsatte side er bebygget med smi lysmalede

trarhuse. Det er soicmer og varmt solskin. Enkelte mennesker går nu og da forbi henne i

^aden ; man standser og samtaler; der handles i en skrås over liggende krambod, o. s. v.)

Inde i havestuen, omkring et langt bord, sidder en forsamling af d«mer: I en lenestol ved

bordenden tilvenstre AMTMANDINDE BERNICK, en smuk gammel dame med hvide hænge-

kruller og grunne skærmbriller, beskjeftiget med el strikketuj. Nærmest ved hende sidder

hendes datter, MARTA BERNICK ; dernæst FRU RUMMEl , DEN YNGRE FRU BERNICK, FRU
SALVESEN, FRU HOLT samt FRØKNERNE NETTA HOLT og HILDA RUMMEL. DINA
DORF, for hvem der ikke er plads ved bordet, sidder på en lavere taburet lidt bag amtmand-
inden. Alle damerne er beskæftiget med håndarbeide. Pi bordet ligger store bunker af halv

fcrdigt og tilklippet linned .samt andre beklKdnings-genstandc. Længere mod baggrunden, ved

et lidel bord, hvorpå lo blomsterpotter og el glas sukkervand, sidder ADJUNKT RØRLUND
med en smukt indbunden bog i guldsnit, hvorat han netop har forelæst.

I

ADJUNKT RØRLUND. Ja, mine damer, med dette kapitel

tænker jeg vi får slutte for idag.

(htn lægger et merke i bogen og klapper den sammen.)

FRU RUMMEL. Gud, hvor det er dejligt med sådanne bøger,

som man ikke rigtig forstår

ADJUNKT RØRLUND. Hvorledes?

FRU RUMMEL. Ja. jeg mener, — som man ikke straks for-

står meningen af —
FRU SALVESEN. — og som man må tænke over —
FRU HOLT. og som man må læse flere gange.

FRU BERNICK '.nrrer hen far »ig.) Ja (Hm| ; cn sådan bog gier virke

lig meget at tænke på.
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ADJUNKT RØRLUND (flytter sin stol nærmere til damerne.) Det QV, kan

man sige, en bog for alle. Det er hverken hel poesi eller hel

filosofi; og heller ikke er det nogen hel andagtsbog. Det er

på en made noget af hvert. [Den strejfer Ind på tilværelsens forskelligste

feidter.] Og altsammen båret af en lind religiøs stemning. Jeg

holder for at deslige bøger bør findes i paladset som i hytten,

og i hytten som i paladset. Og der findes de jo også. Gud ske

lov, — på det punkt står da vort folk endnu.

FRU BERNICK. Hos os var den visst længe bleven stående

i bogskabet, dersom ikke De —
ADJUNKT RØRLUND. Deres mand læser ikke meget, tror

jeg.

FRU BERNICK. Å, hvor skulde han få tid til det?

AMTMANDINDE BERNICK. Du må ikke sige at Karsten

ikke læser meget, Betty —
FRU BERNICK. Han læser ikke den slags bøger, mente jeg.

AMTMANDINDE BERNICK. Min søn læser overmåde meget,

herr adjunkt! Men det er mest statsøkonomiske skrifter og hvad

han forresten kan have brug for.

FRU BERNICK. Ja, og det får jo ikke vi noget godt af.

Derfor er det virkelig mere end snildt af Dem at De vil ofre

Deres fritid på os.

ADJUNKT RØRLUND. Kan jeg vel anvende en ledig stund

bedre? Jeg holder for at håndarbejde altid bør krydres af god

læsning, især når arbejdet har et sådant formål, som her.

FRU BERNICK. Ja, men det er nu et offer fra Deres side

alligevel, herr adjunkt!

ADJUNKT RØRLUND. Tal aldrig om det, bedste frue! Brin-

ger De ikke alle sammen et offer for en god sags skyld? Og
bringer De det ikke gerne og gladeligen? Således skal det

også være. Disse moralsk fordærvede, hvis forbedring vi ar-

bejder for, er at betragte som sårede soldater på en slagmark.

De, mine damer, er diakonisserne, de barmhjertige søstre, der
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plukker charpi til disse ulykkelige tilskadekomne, lægger for-

bindingen lindt om sårene, læger og heler dem —
AMTMANDINDE BERNICK. Det må være en stor nådens

gave at kunne se alt i et så smukt lys.

ADJUNKT [RØRLUND. Meget er medfødt i så henseende;

men meget kan også erhverves. Genvordigheder og hjemsøgelser

er en god skole. Jeg er viss på at der for Dem, fru amtmand-

inde, er gået et både renere og smukkere lys op alt efter som

Deres legemlige øjne sluktes.

AMTMANDINDE BERNICK. Ak, tal ikke om det, herr adjunkt!

Jeg må tilstå, jeg er mangen gang verdslig nok til at ville bytte

det indre lys bort, hvis jeg derved kunde få det ydre igen.

ADJUNKT RØRLUND. Slige anfægtelsens ojeblikke har vi

alle. Men da gælder det at være på sin post. Og, i sandhed,

fru amtmandinde, hvad har De egentlig tabt? Har De ikke

meget mere vundet en skranke imellem Dem og verden? Sidder

De ikke godt her i en kreds af kærlige og deltagende venner?

Sætter De virkelig så megen pris på det liv. De horer summe

der udenfor? Der går menneskene i solskinnet og sveder og

tumler med sine små anliggender og sine små sorger. Nej,

da har vi det virkelig bedre, vi, som sidder svalt herinde og

vender ryggen til den kant, hvorfra forstyrrelsen kommer.

AMTMANDINDE BERNICK. Ja, Gud, De har visst så fuld-

kommen ret —
ADJUNKT RØRLUND. Og i et hus, som dette, i et godt

og rent hjem, hvor familjelivet kommer tilsyne i sin smukkeste

skikkelse, hvor fred og endrægtighed hersker — — (tii fru

Bernick.) Hvad lytter De efter, frue?

FRU BERNICK (vendl mod den rorreste dor tilvenslre.l Hvor hojrOStcde

de blir derinde.

ADJUNKT RØRLUND. Er der noget særdeles påfærde?

FRU BERNICK. Jeg ved ikke. Jeg horer der er nogen inde

hos min nianJ.
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AMTMANDINDE BERNICK. Hvem kan det være?

FRU BERNICK. Nej, jeg ved sletikke —
AMTMANDINDE BERNICK. Det er jo din fader, som taler

så højt, Betty!

FRU BERNICK. Ja, jeg synes også —
(HILMAR TØNNESEN, med cigar i munden, kommer ind ad døren fil højre, men standser

ved synet af de mange damer.)

HILMAR TØNNESEN. Å, om forladelse —

!

(vil trække sig tilbage.)

FRU BERNICK. Nej, Hilmar, kom kun nærmere! Du for-

styrrer ikke. Var det noget, du vilde?

HILMAR TØNNESEN. Nej, jeg vilde kun se indom. God-

morgen, mine damer! (tii søsteren.) Er han her endnu?

FRU BERNICK. Hvem?
HILMAR TØNNESEN. Den gamle.

FRU BERNICK. Ja, jeg hører far er inde hos Bernick. Jeg

vidste ikke —
HILMAR TØNNESEN. Når jeg kunde skønne, hvad de vil

med ham -

—

FRU BERNICK. Hvad er det da egentlig —

?

HILMAR TØNNESEN. Ved du ikke det?

FRU BERNICK. Nej, jeg ved ingenting.

HILMAR TØNNESEN. Ved du ikke at Bernick har sammen-

kaldt et jernbanemøde?

FRU BERNICK. Så?

AMTMANDINDE BERNICK. Har Karsten?

FRU RUMMEL. Jernbanemøde?

FRU SALVESEN. Vil herr Bernick bygge en jernbane?

FRU HOLT. Nej, tænk, om vi skulde få jernbane her!

ADJUNKT RØRLUND. Å, det har forhåbentlig lange ud-

sigter.

FRU BERNICK. Men hvad sagde far til det?

HILMAR TØNNESEN. Tror du, han sagde noget? Han

havde visst ingen rede på, hvad der skulde forhandles. Men
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jeg hørte det af forvalter Knap. Der er gået en liste om til

købmand Sandstad, til kobmand Rasmussen — Rasmussen i

bakken - og til købmand Vigeland, — ja, og så til den gamle.

Gud ved, hvorfor han skulde være med.

FRU RUMMEL. Det er jo byens pengemænd, herr Tønnesen!

HILMAR TØNNESEN. Ja, hvis pengene kunde gøre det, så

gik det kanske nok; men der skal også indsigt til, og den slags

varer findes der ikke meget af her på stedet; -— ja, jeg mener

hos købmandsstanden, naturligvis!

FRU RUMMEL. Nej, jeg synes næsten ikke jeg kan tænke

det, fru Holt!

FRU HOLT. At vi skulde få jernbane her!

HILDA RUMMEL. Så kunde vi få kore på jernbanen om

søndagene!

ADJUNKT RØRLUND. Om søndagene?

HILDA RUMMEL. Nej, jeg mente om hverdagene.

AMTMANDINDE BERNICK. Vilde De nu egentlig holde

det for skadeligt, om vi Rk en jernbane her, herr adjunkt?

ADJUNKT RØRLUND. Nej. jeg vilde på ingen made holde

det for absolut skadeligt. Det skadelige vilde afhænge af så

meget andet. Man kan jo i vore dage heller ikke afstænge sig,

selv om man vilde det. Og denne by står jo allerede nu på

så mangfoldige måder i forbindelse med udenverdenen og i be-

rørelse med det mangt og meget, der ikke er som del burde

være. Det kommer såmæn ikke an på en fristelse mere eller

mindre, fru amtmandinde! Dem har vi nok af iforvejen —
både her og andetsteds. Nej, vi får nok søge værn og skjold

i vort eget sind; men først og fremst, naturligvis, hos ; nå,

det forstår sig da af sig selv.

HILMAR TØNNESEN. Ja. jeg skulde nu gerne se, de kunde

bygge os (viidc hcgynJe at vn.vie om| cu jcinbane. Dct blev ialfald en

adspredelse.
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ADJUNKT RØRLUND. Å, adspredelse synes jeg dog her er

nok af.

HILMAR TØNNESEN. Ja, det kan gerne være. Men jeg

står her og ryger. Jeg beder damerne meget om forladelse.

(går op mod baggrunden.)

AMTMANDINDE BERNICK. 'De må gerne ryge; jeg synes

det er en god cigar —
HILMAR TØNNESEN. Nej, det er en meget slet cigar; der

er ikke en god cigar at opdrive i hele byen. Det er også en

af behagelighederne ved småstadslivet. (blader i adjunktens bog.) „En

hvilestund i naturens skød". Hvad er nu det for noget sludder?

FRU BERNICK. Gud, Hilmar, det må du ikke sige! Du
har visst ikke læst den bog.

HILMAR TØNNESEN. Nej ; og jeg agter hellerikke at læse den.

FRU BERNICK. Du er nok ikke rigtig vel tilpas idag.

HILMAR TØNNESEN. Nej, jeg er ikke.

FRU BERNICK. Har du kanske ikke sovet godt inat?

HILMAR TØNNESEN. Nej, jeg har sovet meget slet. Jeg

gik en tur igåraftes for min sygdoms skyld, og da traf jeg på

Evensen. Så gik [drev] vi op i klubben og der blev vi siddende til

klokken halv et. Evensen fortalte om en opdagelsesrejse til

nordpolen. Det er en umådelig fantasi det menneske har.

FRU RUMMEL. Nå, det bekom Dem da visst ikke godt.

HILMAR TØNNESEN. Nej, jeg lå siden hele natten og væl-

ted mig i halvsøvne og drømte at jeg blev forfulgt af en væmme-

lig hvalros. Uf, nu skriger han igen!

FRUERNE. Hvem skriger?

HILMAR TØNNESEN. Gamle Tønnesen, naturligvis. Han

kan aldrig moderere sin stemme, og det gør mig altid så nervøs.

ADJUNKT RØRLUND. De andre er hellerikke lavmælte,

synes mig. Jeg frygter, herr Bernick får en hård dyst at bestå.

AMTMANDINDE BERNICK. Når min søn vil noget, så er

han mand for at sætte det igennem, herr adjunkt!
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FRU RUMMEL. Ja. det har han rigtignok vist mangen god

gang. Det er da herr Bernick vi kan takke for at vi har fået

vandledning og nye gadelygter —
FRU HOLT. — og ordentlig brolægning og træplantninger

på torvet!

AMTMANDINDE BERNICK. Ja, Herregud, hvor mange for-

andringer her er foregået i denne by! Når jeg tænker tilbage

på mine yngre dage —
FRU BERNICK. Å, tænk blot en tolv— fjorten år tilbage.

Og det er ikke blot det ydre, som er forandret, men det indre

næsten endnu mere. Gud, hvad var det ikke for et slags liv,

som dengang råded her! Dengang bestod både balforeningen

og musikforeningen —
MARTA. Og den dramatiske forening; den kan jeg godt

huske.

FRU RUMMEL. Ja, det var der Deres stykke blev opført,

herr Tønnesen!

[HILMAR TØNNESEN. Å, hvad, hvad — !)

FRU SALVESEN. Herr Tønnesens stykke? Ja, var det ikke

i det stykke De fortalte mig at De havde spillet elskerinde,

fru Rummel?

FRU RUMMEL (skotter til adjunkten. I Jcg? Det kan jeg virkelig

ikke mindes, fru Salvesen! Men jeg husker godt al den støj-

ende selskabelighed i familjerne.

FRU HOLT. Ja, jeg ved såmæn de huse, hvor der var to

store middage i ugen.

FRU BERNICK. Og om sommeren havde vi både sejlture

og landture

ADJUNKT RØRLUND. Og det sågar om søndagene, efter

hvad jeg har ladet mig sige.

FRU BERNICK. Ja, dengang forstod vi det ikke bedre. Vi

syntes endogså det var uhyre morsomt.

ADJUNKT RØRLUND. Nå. for det naturlige menneske er
IH Mrnrik Ihkcn : l.fterladte skrifter II
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jo deslige ting også morsomme. Men det må vi se at komme
ud over, fru Bernick!

AMTMANDINDE BERNICK. Forresten vil jeg sige at der

var mange omstændigheder, som på en made undskyldte os.

ADJUNKT RØRLUND. Undskyldte ^?
AMTMANDINDE BERNICK. Ja, om ikke undskyldte, så dog

i al fald — nå; mændene havde i den tid lidet at bestille, og

vi fruentimmer næsten endnu mindre. Vi havde huset at skotte

og intet andet. Ingen af vore foreninger var den tid sat igang.

Før De kom hertil tænkte man jo ikke på sådant noget.

FRU BERNICK. Og dog var der alvorligemennesker imellem

os dengang også.

ADJUNKT RØRLUND. Var der virkelig? Og hvem var så det?

FRU BERNICK. Å, det var forskellige.

AMTMANDINDE BERNICK. Betty tænker nok især på

Lona Hessel.

ADJUNKT RØRLUND. Hessel? Er det den frøken Hessel,

som lever i udlandet?

FRU BERNICK. Ja; der har hun levet i lang tid; lige

siden — —
ADJUNKT RØRLUND. Hvor længe, siger De?

FRU BERNICK. Nej, jeg kan ikke huske det så nøje.

FRU RUMMEL. Gud, fru Bernick, kan De ikke huske, hun

reiste netop i de dage De havde bryllup?

FRU BERNICK. Nej, jeg husker det virkelig ikke.

FRU HOLT. Hun flakker nok vidt omkring, både i Tysk-

land og Frankrig og Italien.

AMTMANDINDE BERNICK. Ja, vi har ikke hørt fra hende

på flere år. Hun var langt ude beslægtet med min salig mand,

herr adjunkt! Men hun skriver aldrig. Gud ved om hun har

fundet ro nogensteds.

ADJUNKT RØRLUND. Det tvivler jeg på, frue! Den ro,

som vi ikke har indeni os, finder vi neppe udenfor. Og mindst
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i udlandet. Vi ser jo dagligdags, både af aviser og af skrifter,

hvorledes det står til derude. Tvivl og gærende uro på alle

kanter; ufred i sindene og usikkerhed i alle forholde; opløsning

i familjekredsene og omstyrtningslyster i det store samfund. Nej,

da bør vi nok herhjemme takke Gud at vi har det, som vi har

detl Vel vokser her ugræs mellem grøden; men vi lever dog

på en jordbund, hvor der kan vokse noget, enten det nu arter

sig til det gode eller til det onde. — Jeg skulde derfor, som sagt,

meget tvivle på at frøken Hessel derude i det fjerne har fundet

fred, dersom det var den. hun rejste efter.

MARTA. Nu, det får vi kanske se snarere, end noqen tænker.

FRU HOLT. Ja, hvem var det som fortalte at hun skulde

komme hjem isommer?

FRU BERNICK. Å, det har været sagt så mange gange.

Det blir visst ikke til noget.

MARTA. Dennegang turde det dog blive til alvor.

AMTMANDINDE BERNICK. Du ved visst noget, barn; det

kan man hore på dig.

MARTA. Nej, jeg ved sandelig ikke noget; men jeg tænker

mig

ADJUNKT RØRLUND. Telegrafhemmeligheder! Vi hør ikke

forske videre.

FRU RUMMEL. Ja, kommer hun hjem isommer. så vil hun

rigtignok Hndc stor forandring! Hun rejste jo netop i den værste

tid, da byen stod ligesom rent på ende. Det var den vinter

Møllers komedie-selskab var her. Kan De ikke huske, fru Ber-

nick, de spilled på sejlmager Holms sal?

FRU BERNICK. Jo, det er nok muligt.

FRU HOLT. <med et hlik tit fru kumitiel i Hm hm.

FRU RUMMEL 'ujcn «t berti«rke det 1 Ncj, dct er ganske visst!

Å, jeg husker det så tydeligt, som om det var idag. Ja, den

vinter var her rigtignok kommers i byen. Var det ikke i det

år at ?
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FRU HOLT (som før.) Hm —

!

FRU RUMMEL (bemærker det.) Nej, det er sandt — . Jeg taler

rent hen i tågen —
FRU BERNICK. Men skulde vi ikke heller —

?

FRU SALVESEN. Ja, hvorledes hænger det egentlig sammen

med alle de gale historier fra den tid? Jeg er jo så ny på

stedet, så jeg sletikke har fåt rede på —
FRU RUMMEL. Å, det var såmæn igrunden ingenting, fru

Salvesen

!

FRU HOLT. Søde Dina, ræk mig det linned der!

FRU BERNICK (på samme tid) Kære Dina, gå ud og bed Katrine

bringe os kaffeen på verandaen!

MARTA. Jeg skal hjælpe dig, Dina!

(DINA og MARTA går ud gennem bagerste dor til venstre.)

FRU BERNICK. Og så får arbejdet hvile for idag. Kom, lad

mig hjælpe dig, kære moder! Vær så artig, mine damer!
(Hun og adjunkten leder amtmandinden ud på havetrappen. De øvrige damer har rejst sig

og lægger håndarbeiderne i orden på bordet i havesalen.)

FRU RUMMEL (sagte.) Gud, fru Salvesen, hvor De gjorde

mig forskrækket!

FRU SALVESEN. Jeg!

FRU HOLT. Ja, men det var rigtig Dem selv, som begyndte,

fru Rummel!

FRU RUMMEL. Jeg? Gud, hvor kan De sige det, fru Holt?

Der kom da ikke et levende ord over min mund.

FRU SALVESEN. Men hvad er det da?

FRU RUMMEL. Hvor kunde De tale om — ? Tænk, — så

De da ikke at Dina var inde?

FRU SALVESEN. Men, Gud forbarme sig, hvad er det da?

FRU HOLT. Og så her i huset! Ved De da ikke at det

var fru Bernicks broder —

?

FRU SALVESEN. Hvad han? Jeg ved jo slet ingen ting;

jeg er jo ganske ny —
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vejen du. Hilda!

FRU HOLT. Gå du også, Netta! Og vær rigtig venlig mod
Dina, når hun kommer. (HU.DA og netta går ud på havetrappen.)

FRU SALVESEN. Nå. hvad var det så med fru Bernicks

broder?

FRU RUMMEL. Ved De ikke. det var ham, som havde den

fæle historie?

FRU SALVESEN. Har kandidat Tønnesen havt en fæl historie?

FRU HOLT. Nej, ikke han. fru Salvesen! Det var den

anden broder —
FRU RUMMEL. — den forlorne broder —
FRU HOLT. -— gamle Tønnesens yngste søn; en, som var

sømand. Han rømte i Amerika.

FRU SALVESEN. Og han har havt en fæl historie?

FRU RUMMEL. Ja. det var noget sådant — ; hvad skal jeg

kalde det? Det var noget sådant med Dinas moder.

FRU SALVESEN. Å nej, å nej; hvilken ulykke at jeg ikke

vidste —
FRU RUMMEL. Hys, — der kommer hun! (hojt

»
Ja, den Dina,

det er rigtig en flink pige! Nå. er du der, Dina? Vi står her

og lægger tøjet sammen.

FRU HOLT. Ak. hvor din kaffe dufter dejligt, sode Dina!

Nu skal det rigtig smage at få en liden kop tillivs.

(iMAKTA OK [)INA lnr imidlertid hjulpet t|cneslcpigcn al brin);c kalTclujcl ud pi verandaen.

Damerne taKcr plads derude ; de taler over\'Ettes venllgt til Dina. I.idl etter går hun ind i

havesalen og Koger sil hlndarbcjde.)

FRU BERNICK (p* verandaen.) Dina, vil ikke du også —

?

DINA. Nej, tak; jeg er på langt nær ikke færdig.

(Hun lager sil «yiuj og kctier sig pi hiijrc side halvt hortvendl med ryggen mod bordenden.

FKI' K> kSICK »K ADJINKTKN veksler nogle ord; et ojebllk efler gir han ind I havestuen.)

ADJUNKT RØRLUND (gnr sic et rrendc hen til bordet og alger dempet )

Dina!

DINA. Ja'
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ADJUNKT RØRLUND. Hvorfor vil De ikke være derude?

DINA. Det ved De godt.

ADJUNKT RØRLUND. Tror De, der er nogen, som taler ilde

om — om nogen fraværende?

DINA. Jeg tror slet ikke de taler om nogen fraværende.

ADJUNKT RØRLUND. Ja, hvad så?

DINA (bævende.) Jeg ved, at de tænker på hende — allesammen.

ADJUNKT RØRLUND. Ondt?

DINA. Nej!

ADJUNKT RØRLUND. Nu, ser De vel!

DINA. De gør det, som værre er.

ADJUNKT RØRLUND. Hvad er da værre?

DINA. Å, jeg ved det nok; de ynker hende.

ADJUNKT RØRLUND. Kalder De det værre?

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. De har et stridigt sind, Dina!

DINA. (sagte.) Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Men hvorfor har De det?

DINA. Jeg er ikke anderledes.

ADJUNKT RØRLUND. Kunde De ikke prøve på at blive

anderledes?

DINA. Nej.

ADJUNKT RØRLUND. Tror De ikke det vilde nytte?

DINA Nej.

ADJUNKT RØRLUND. Og hvorfor tror De ikke, det vilde

nytte?

DINA. Det ved De godt.

ADJUNKT RØRLUND. Nej, jeg ved det ikke. Sig mig det.

DINA (ser fast på ham.) Jeg hører jo til de moralsk for-

dærvede.

ADJUNKT RØRLUND. Fy!

DINA. Jeg og mor horer til de moralsk fordærvede.

ADJUNKT RØRLUND. Det har visst ingen sagt Dem her i huset.
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DINA. Nej, men de tænker det.

ADJUNKT RØRLUND. Denne mistro har jeg otte sporet

hos Dem. Hænger den sammen med at De undertiden går

skjulte veje?

DINA. Hvad mener De med det?

ADJUNKT RØRLUND. Hvor var De henne sent igåraftes,

Dina?

DINA (hojet ovfr arbeider.) Ved De d 6 t Også?

ADJUNKT RØRLUND. Hvor var De?

DINA. Hjemme.

ADJUNKT RØRLUND. Hjemme? De mener vel. hos Deres

moder?

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Jeg trode, De havde Deres hjem her?

DINA. Ja, de har tåget mig i huset.

ADJUNKT RØRLUND. På den betingelse at De ikke skal

besøge Deres moder.

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Og det har De lovet?

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Og alligevel besøger De hende?

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Trods Deres løfte?

DINA. Jeg er ikke anderledes.

ADJUNKT RØRLUND. Hvorfor gi.r De det?

DINA. Det er morsommere hos hende.

ADJUNKT RØRLUND. Så? Hvorledes linder De det da her?

DINA. De er gode imod mig allesammen.

ADJUNKT RØRLUND. Og disse vore alvorlige beskæftigelser

og bestræbelser. - er De gerne med på dem?

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Hvorfor egentlig?

DINA. Fordi De ønsker det.



— 280 —

ADJUNKT RØRLUND. Gør De gerne noget for min skyld?

DINA. Ja, det gør jeg gerne.

ADJUNKT RØRLUND. Hvorfor?

DINA. Fordi De er så meget fuldkomnere end andre.

ADJUNKT RØRLUND. Hvoraf slutter De det, Dina?

DINA. Jo, for De har lært mig så meget smukt.

ADJUNKT RØRLUND. Smukt? Kalder De religionens sand-

heder for noget smukt?

DINA. Ja.

ADJUNKT RØRLUND. Hvad forstår De da egentlig ved en

smuk ting?

DINA. Det har jeg aldrig tænkt over.

ADJUNKT RØRLUND. Så tænk over det nu. Hvad forstår

De ved en smuk ting?

DINA. En smuk ting er det, som er stort — og langt borte.

ADJUNKT RØRLUND. Hm! Hør, Dina, jeg vilde gerne

sige Dem — . Nå, der kommer de.

iHan går op mod havedoren. I det samme kommer GAMLE TØNNESEN støjende ud fra

herr Bernicks værelse.)

MADS TØNNESEN, o døren.) Nej, nej, nej, siger jeg! Det

nytter ikke, siger jeg! Nu går jeg min vej, så sandt jeg heder

Mads Tønnesen, tsiår døren i.)

HILMAR TØNNESEN (på samme tid til fru Bernick.) Der har vi ham.

Farvel! (vIl skynde sig ud til højre.)

MADS TØNNESEN. Hilmar! Min søn Hilmar, vent, så går

vi sammen. Du skulde været der inde og hørt på din svoger.

Noget så galt har jeg fanden rive mig aldrig hørt!

HILMAR TØNNESEN. Hys; band dog ikke så fælt. Ser du

ikke amtmandinden sidder derude?

MADS TØNNESEN. Nej, se, er gamlefruen der. (nærmere) God-

morgen, frue!

HILMAR TØNNESEN. Kom nu; kom nu!

AMTMANDINDE BERNICK. Godmorgen, Tønnesen! Hvad

blir det så til med jernbanen?
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MADS TØNNESEN. Det blir ikke til noget. frue; han vil

bygge den for vore penge; jeg har aldrig hort noget så urimeligtl

AMTMANDINDE BERNICK. Nu, han vil vel bygge den for

sine egne også.

MADS TØNNESEN. Ja, han får gore med sine egne penge,

hvad han vil; han har nok af dem; og let har han fortjent dem.

Men jeg. frue, som begyndte med to tomme næver —
HILMAR TØNNESEN (fremdeles ved udfangsdoren.) Hænder
MADS TØNNESEN. Jeg siger næver, min sen Hilmar! Ja-Gu'

var de tomme dengang, frue, og skidne var de også —
HILMAR TØNNESEN. Uf da!

MADS TØNNESEN. Men det er arbejdets ære, frue, og

med de næver holder jeg fast på det, som jeg så surt har

svedet for —
HILMAR TØNNESEN. Uf, uf, uf!

MADS TØNNESEN. Jaha. jeg ved nok at folk i byen gier

mig øgenavn og kalder mig for Grævlingen; men Grævlingen

han skal vise dem, at han har kloer, han! Er det ikke rigtigt,

min søn Hilmar?

HILMAR TØNNESEN. Jo, kom nu bare; kom nu!

MADS TØNNESEN. Jernbane! Ligesom ikke jeg vidste,

hvorledes det har sig med jernbanerne. Når et ungt menneske

over i Amerika sætter sig ombord i en jernbane, så er han

borte for bestandig. Men hvorfor fanden kan du ikke komme,

Hilmar! Jeg er viss på. maden er på bordet for længe siden,

og du står her og holder mig op med snak! Farvel, frue;

farvel, Betty; farvel, allesammen!
(GAMI.i: TØNNKSKN or hans s«n gir ud til hojre. I det Mmine komtner KWBM/fcNDHNK
SANDSTAD. RASMTSSKN or VIOKI.AND ud fri værelset illvenstre. fulgi «f C.ROSSERER

BKRNKiK. der hir en bunke p«pirer I hinden.)

GROSSERER BERNICK. Ja. mine herrer, jeg betragter ikke

dette som noget endeligt afslag. Tag dog idetmindste papirerne

med Dem hjem og forsøg at sætte Dem nojere ind i mine be-

regninger.
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KØBMAND SANDSTAD. Sandt at sige, tror jeg ikke at det

vil nytte til noget, herr Bernick! Efter min bedste overbevis-

ning kan jeg ikke råde privatfolk til at vove sine penge på

dette; og endnu mindre kan jeg være med på at bevilge af

byens midler.

KØBMAND RASMUSSEN. Ikke jeg heller.

KØBMAND VIGELAND. For mig står det klart at et sådant

jernbaneanlæg vilde støde an imod byens vigtigste interesser.

Tænk på alle vore dampskibe, som går i kystfart. Hvad skulde

vi gøre af dem?

KØBMAND RASMUSSEN. Ja, hvad skulde vi gøre af damp-

skibene?

KØBMAND VIGELAND. Og endda en ting til. Får vi jern-

bane nedenom byen, så får nabobyerne også jernbane. Ingen kan

vide, hvad forandring det vil gøre i udskihningsforholdene.

KØBMAND RASMUSSEN. Nej, det kan ingen vide.

GROSSERER BERNICK. Å, men, mine herrer, hvad er dog

det for tale? Landdistrikterne heromkring har produkter nok

både for os og for nabobyerne, når vi blot skaffer kommunika-

tionsmidler.

KØBMAND RASMUSSEN. Ja, det er rigtigt.

GROSSERER BERNICK. Tænk bare på vore store skov-

trakter, som nu ligger utilgængelige. Tænk på vore malmfelter,

som kunde tåges i drift. Tænk på vore vasdrag med det ene

fossefald ovenfor det andet; — hvilken fabrikvirksomhed kunde

ikke der komme istand !

KØBMAND RASMUSSEN. Jo, det kunde der.

KØBMAND VIGELAND. Men alt det kom ikke byen tilgode,

herr Bernick

!

GROSSERER BERNICK. Kære herr Vigeland, det kom

samfundet tilgode; og hvad der kommer samfundet tilgode, det

vilde også komme os tilgode. Derfor bør vi, som oplyste bor-

gere, støtte sagen med alle de kræfter, der står til vor rådig-
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hed. Men vi må holde sammen; det er det vigtigstel Tag nu

udkastet med Dem hjem; læs alle mine beregninger grundigt

igennem; hjælp mig. om der skulde findes nogen fejl i over-

slagene — ; vær så god. herr Sandstad!

KØBMAND SANDSTAD. Ja. tåge dem kan vi jo gerne —
KØBMAND RASMUSSEN. Ja. det kan vi godt.

KØBMAND SANDSTAD. Men jeg tror ikke der kommer noget

ud af det.

KØBMAND RASMUSSEN. Nej. det tror jeg ikke.

GROSSERER BERNICK. Ja-ja, mine herrer, sov nu på det

først. Der kunde kanske dog komme noget ud af det. Mænd, som

De kan umulig være blinde for al den trivsel og fremgang, som

ligger bagved dette foretagende. Det er kun det nye i tingen,

som overrasker Dem. Og denne utilbøjelighed til straks at kaste

sig ind i noget nyt og uprovet. den er meget agtværdig, meget

hæderlig; den er en eiendommelig og en god side hos vort

folk; ja, jeg tør sige, den er en af vort samfunds bedste støtter.

Men har vi engang overbevist os om ønskeligheden og tidsmæs-

sigheden af en foranstaltning, så bør vi hellerikke rygge til-

bage. men tåge skridtet fuldt ud. Ikke sandt, det er vi jo dog

alle enige om?
KØBMAND VIGELAND. Ja, jeg vil hverken sige for eller

i mod; men

KØBMAND RASMUSSEN. Nej, ikke jeg heller; men —
KØBMAND SANDSTAD. Overslagene tager jeg altså med

mig. herr Bernick?

GROSSERER BERNICK. Ja. gor det, kære herr Sandstad!

Drøft sagen i fællesskab. Og når vi er kommen så vidt at vi

kan lægge den vel forberedt frem for almenheden. så skal De

se. den vil ikke på langt nær have de vanskeligheder, som De

nu tror. Ja, farvel, mine herrer! Jeg vil ikke længer holde

på Dem. Det er mig højst ubehageligt at skulle gælde i Deres

ojne for en projektmager; derfor vil jeg gerne at De jo for
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jo heller skal se sagen i det rette lys. God middag, herr Sand-

stad ! Det står dog vel til med børnene? Farvel, kære herr Vige-

land! Farvel, herr Rasmussen! Hils fru Rasmussen! Farvel, mine

herrer; hils så hjertelig hjemme!

(De tre herrer tager afsked og går ud til højre.)

GROSSERER BERNICK (der har fuigt dem til døren.) Puh ; dette var

den første sejr!

ADJUNKT RØRLUND. Kalder grossereren det en sejr?

GROSSERER BERNICK. At jeg fik dem til at tåge papi-

rerne med? Ja, herr adjunkt, det var en stor sejr. Mere for-

langer jeg ikke for det første.

FRU BERNICK (kommer nærmere.) Men, kære Karsten, hvad er

det egentlig for noget?

GROSSERER BERNICK. Å, kære Betty, hvad kan nu det

interessere dig?

AMTMANDINDE BERNICK. (på verandaen). Ja, Karsten, du må

dog komme ud og fortælle os —
GROSSERER BERNICK. Nej, gode kære moder, det er noget,

I ikke kan sætte jer ind i.

ADJUNKT RØRLUND. Der handles nok om en jernbane,

såvidt jeg kunde forstå.

GROSSERER BERNICK. Ja, nu skal De høre, herr adjunkt;

De er en indsigtsfuld mand, og en mand, som står udenfor inter-

esserne her —
ADJUNKT RØRLUND. Ja, de materielle interesser ligger

mig rigtignok temmelig fjernt.

GROSSERER BERNICK. Men De følger dog med i de offent-

lige anliggender, — ikke sandt?

ADJUNKT RØRLUND. Jo, jeg læser aviserne, forsåvidt min

tid tillader det; og adskilligt får man jo også høre.

GROSSERER BERNICK. Nu, så ved De naturligvis også at

der påtænkes en jernbanelinje gennem oplandsdistrikterne?
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ADJUNKT RØRLUND. Ja. en, som ikke kommer til at gå

nedenom byen.

GROSSERER BERNICK. Den kommer ikke til at berøre

nogen af kystbyerne heromkring, — såfremt den blir sat igen-

nem. Men det er det. den ikke skal få lov til!

AMTMANDINDE BERNICK. Ja. men sig mig nu, Karsten,

hvorfor vil du blande dig op i de ting?

GROSSERER BERNICK. Hm. kære moder, det vilde blive

for vidtloftigt at forklare dig

ADJUNKT RØRLUND. Ja. jeg er jo ingen forretningsmand

;

men jeg synes rigtignok også at sligt kunde man overlade til

de styrende.

GROSSERER BERNICK. Så? Ja. den anskuelse kommer

ofte tilorde hos os. Men føler De da virkelig ikke i Dem noget

kald, nogen trang, nogen drift til at støtte samfundet i dets

stræben efter udvikling og velvære?

ADJUNKT RØRLUND. Jo, indenfor det område, som er mig

anvist.

GROSSERER BERNICK. Ja, på de t område er De [, De er] visse-

lig en støtte for det åndelige samfund iblandt os. Men jeg tænkte

nu Inærmest] på det praktiske liv. Og netop her er det at de

styrende ikke forslår, herr adjunkt! De styrende har den bedste

vilje; men de ser ikke ud over ojeblikkets krav; det skorter

dem på fremsyn; og derfor er det at vi praktiske mænd må

træde til. Vi har udviklet os i erfaringens skole; vi er. - det

tor jeg nok uden uheskedenhed sige, vi er borgersamfundcts

bedste støtter; thi samfundcts stiitter kalder jeg ikke de mænd.

der støtter det bestående, men de. der støtter det fornuftige og

nødvendige fremskridt.

FRU RUMMEL a h.vcdorcn i Gud, hvor det er morsomt —
GROSSERER BERNICK. Kalder De det morsomt, frue?

FRU RUMMEL. Ja, jeg synes det er så morsomt at hore

mænd tale.
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GROSSERER BERNICK. Nu, da har De sandelig meget

morsomt ivente; thi her vil blive både talt og skrevet, og stridt

og kævlet. Men gå skal det! Ja, om jeg så skal sætte hele

min tilværelse ind på denne sag, så skal jeg drive den igennem.

FRU SALVESEN. Tror De smørret vil blive billigere, hvis

vi får jernbane, herr Bernick?

GROSSERER BERNICK. Den vil bringe velvære til hele

det store samfund; det er alt, hvad jeg kan sige Dem for øje-

blikket. Men De skal ikke blande Dem op i dagens strid, mine

damer; det skal De overlade til os mænd. Deres plads er i

hjemmet; der skal De skabe fred og hygge for Deres nærmeste,

således, som min kære Betty, og min kære gamle moder skaber

fred og hygge for mig og for Olaf. Ja, hvor er Olaf?

FRU BERNICK. Han er ikke kommen fra skolen endnu.

IBOGHOLDER KNAP kommer fra hojre.)

BOGHOLDER KNAP. En havarist, herr Bernick!

GROSSERER BERNICK. Bravo! Hvem er det?

BOGHOLDER KNAP. En stor Amerikaner. Sprungen læk

i Nordsøen.

GROSSERER BERNICK. Og kan vi tåge imod ham?

BOGHOLDER KNAP. Ja, Gud ved, hvad jeg skal sige. Det

går snaus på værftet, herr Bernick! Idag er det galt med bore-

maskinen igen; og damphøvlen svigter også.

GROSSERER BERNICK. Hm, hm; jeg tror Aune aldrig

lærer at arbejde med maskiner.

BOGHOLDER KNAP. Jeg tror ikke han vil lære det; han

har havt imod maskinerne fra den første stund vi fik dem.

GROSSERER BERNICK. Nå, det skal vi vel få bugt med.

Men under alle omstændigheder — Amerikaneren må vi ikke

lade gå fra os. Hvad er det for et skib?

BOGHOLDER KNAP. Barkskibet „Indian Girl" fra New-

York, med farvetræ fra Brasilien til Petersborg.

GROSSERER BERNICK. Og kaptejnen?



— 287 —

BOGHOLDER KNAP. Kaptejnen er gået overbord her vesten-

for, og styrmanden ligger i delirium. Men en sømand, der var

med som passager, har tåget kommandoen og bragt skibet ind

til Rægehavn.

GROSSERER BERNICK. De har altså ikke talt med ham?

BOGHOLDER KNAP. Jo; han var ombord på dampskibet.

GROSSERER BERNICK. Nå, så dampskibet er kommet?

BOGHOLDER KNAP. Ja, og han foer her ind med mand-

skabet for at skaffe folkehiælp og få lejet bugsér-baad. Her er

hans kort.

GROSSERER BERNICK (læser.i .,John Rawlinson, Esqr: New

Orleans". Altså fra sydstaterne. Ja, De får se at gå ham tilhånde

på bedste made, herr Knap!

BOGHOLDER KNAP. Skal ske, herr grosserer!

(han går ud i;;en til hujre.)

FRU BERNICK (råber md ) Godt nyt, Karsten?

GROSSERER BERNICK. Forretninger, kære! Du må være

forberedt på at tåge imod en amerikansk kaptejn til middag.

(OI.AK BKRNICK, med skolerand^el pi ryuKtn, kommer liihendc opad n^^den

og ind Kennem haveporten.)

OLAF. Mama, mama, jeg har været nede og set på damp-

skibet! Ved du, hvem der var ombord?

FRU BERNICK. Ja, barn: det var vel en amerikansk

kaptein.

OLAF. Hvoraf ved du det, mama?

FRU BERNICK. Jeg gætter mig det til.

OLAF. Kan du da også gætte at tante Lona var ombord?

FRU BERNICK. Hvad siger du!

OLAF. Jo, mama; jeg har både set hende og talt med hende.

GROSSERER BERNICK. Nu lyver du, Olaf!

OLAF. Nej, jeg lyver ikke.

GROSSERER BERNICK. Jo, du gor; du kender hende jo ikke.

OLAF. Nej, men Evensen var også nede på bryggen, og han

kendte hende.
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FRU BERNICK (hen for sig.) Ja så —

!

FRU RUMMEL. Nej, tænk, — så kom hun dog hjem

alligevel!

FRU HOLT. Ja, hvad sagde jeg, fru Rummel?
(Mange passagerer kommer opad gaden.)

FRU RUMMEL. Se, se! Ja, så sandelig, — der har vi hende

lyslevende!

(FRØKEN HESSEL, i elegant rejsedragt, med taske og plaid over skuldren og en vadsæk i

hånden, kommer opover gaden.)

FRU BERNICK. Ja, det er hende! (løber ned ui haveporten.) Lona,

Lona! Velkommen hjem!

FRØKEN HESSEL. Nej, se — goddag, Betty! (råber op tll veran-

daen.) Goddag, gamle tante!

FRU BERNICK. Men kom dog indenfor!

FRØKEN HESSEL. Tak, siden, siden; først må jeg op i ho-

tellet og få vasket mig ren fra øverst til nederst; på dampskibet

blir man skiden som et svin. Au revoir!

(hun går videre opad gaden.)

AMTMANDINDE BERNICK. Uforandret,— ikke sandt. Betty?

FRU BERNICK (der ser efter hende.) Jo, Og dog ikke.

ADJUNKT RØRLUND. Den dame forekom mig noget

ukvindelig.

FRU HOLT. Hvilket underligt snit hun havde på sin kjole,

fru Rummel!

FRU RUMMEL. Ja, men lagde De mærke til hendes hat, fru

Holt?

OLAF. Hejsan, mama, der kommer alle Amerikanerne!

FRU RUMMEL. Nej, se de gale mennesker; de går med

et stort flag —
FRU HOLT. Uf, jeg tror der er både brune og sorte iblandt

dem.

FRU SALVESEN. Kaptejnen er næsten den fæleste; han

har et rigtigt røveransigt.

ADJUNKT RØRLUND. Ja, den karl er nok istand til allehånde.



— 289 —

GROSSERER BERNICK. Udiændinger, herr adjunkt; man

må ikke tåge det så nøje.

(KAPTEJN PAVi'LINSON og hans mandskab, med det amerikanske flag i spidsen, kommer

opad gaden fulgte af en flok horn og voksne.)

GROSSERER BERNICK (hllser fra trappen og råher:) Good mOming,

master Rawlinsoni This way, if you please, sir! I am master

Rernick!

KAPTEJN RAWLINSON (svinger lommetorklædet og råber:) Very Well,

Karsten; but first three hurrah for the old grævling!

(Amerikanerne og hele flokken går forbi )

GROSSERER BERNIK (farer tll båge.) Ah!

AMTMANDINDE BERNICK (med et udråb» Hvem talte der?

MARTA («or uvilkårlig! et skrldt fremad og råber:) Johan !

FRU BERNICK. Jesus, — det var min broder!

FRU RUMMEL. Ja, så sandt jeg lever, tror jeg ikke

også —
GROSSERER BERNICK (har fattet sig og siger roiigt.) Det var Johan

Tønnesen. Hvad så videre?

FRU HOLT. Nej. hvilken overraskelse! Og hvor godt han

så ud.

FRU SALV^ESEN. Og hvor det skæg klædte ham. fru

Bernick!

FRU BERNICK (hen for sig.) Johan og Lona, på en dag —
GROSSERER RERNICK. Ja, nu er her kommet urolige

hoder iblandt os.

ADJUNKT RØRLUND. Jeg håber det ikke skal lykkes nogen

at bringe forstyrrelse ind her. Således, som stedet nu er, — et

fredens og ordenens og huslighedens hjem —

TOLDKASSERERENS TJENESTEPIGE. (kommer gennem haveporten)

Jeg skulde sige fra kassereren at fruen endelig måtte komme
hjem; Gurine har ladet fiskesuppen koge i asken.

FRU RUMMIU-. Å, de tjenestepiger, de tjenestepiger; en kan

da aldrig forlade sig på dem! Farvel, farvel; vi ses imorgen!

(hun ng pigen akynder sig nedad gaden.)

19 - HMrIk IbMo: Kfterladtc krificr II.
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FRU SALVESEN. Ja, det må man såmæn vente når man

betror huset til tjenestefolkene.

APOTHEKERENS TO SMÅPIGER (kommer ud fra apotheket, løber

hen til haveporten og ra ber:) Mama, mama, du må kommc ind og se;

Nikolai er faldet op i skurebaljen!

FRU SALVESEN. Hvad siger I, småpiger! Og han havde

sin nye bluse på!

SMÅPIGERNE. Ja, han er så fæl, så fæl!

FRU SALVESEN. Nej, de børn, de børn! God middag! Jeg

må løbe alt hvad jeg kan. (hun og småplgeme skynder sig ind i apotheket.)

FRU HOLT. Ja, sådan går det når man lar alting stå på vid

væg. Jeg har gjort mig til regel at låse og lukke; og nøglerne

(slår sig på lommen) dem har jeg her.

POolijUL)bl (kommer løbende nedad gaden og hen til haveporten:) A, GudS

død og pine, fruen må skynde sig hjem; dampskibet går fra os.

FRU HOLT. Går dampskibet?

POSTBUDET. Ja, det har alt ringet anden gang; og post-

mesteren kan ikke slippe ombord med posten før fruen

kommer.

FRU HOLT. Hvad er det for snak? Kan ikke posten komme
ombord uden mig?

POSTBUDET. Nej, fruen har stængt postmesterens bukser

inde i klædeskabet.

FRU HOLT. Ak, du milde Gud! Farvel, farvel til imorgen!

Nej, de mænd, de mænd, de ved da aldrig at hjælpe sig.

(hun og postbudet lober opover gaden.)

ADJUNKT RØRLUND. Man lægger virkelig altfor meget

beslag på kvindens tid og kræfter her i byen.

MARTA (hen for sig.) Kommcu hjem —

!

FRU BERNICK oigeså.) Både han og hun —

!

OLAF (i haven.) Mama, nu skriger Amerikanerne hurra udenfor

hos bedstepapa!
(Larm og råb hores langt borte; folk kommer tilsyne i vinduerne; mange mennesker

løber opover gaden.)
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sten, — synes ikke du som jeg, — at det er ligesom spøgelser

fra gamle dage —

?

GROSSERER BERNICK (farer op af sine tanker.) Å hvad, Spø-

gelser? Ja, du, kære moder, — du, i mørket, med dine stakkels

øjne — (kysser hende) men jeg. scr du, jeg står midt i lyse dagen!



ANDEN AKT.
(En del af haven udenfor grosserer Bernicks hus. Selve huset, der ikke ses, tænkes at ligge

til venstre. I baggrunden havestakittet med gaden hagenfor; til hojre en åben løvhytte, hvori

damernes arbejdsbord.)

(GROSSERER BERNICK, fuldt påklædt til at gå ud, med handsker, stok og cigar, spadserer

i haven. Lidt efter kommer FRU BERNICK fra huset meden del af håndarbeiderne, som hun

lægger paa bordet.)

FRU BERNICK. Er du der, Karsten?

GROSSERER BERNICK. Ja visst er jeg her.

FRU BERNICK. Jeg trode du var gået på kontoret.

GROSSERER BERNICK. Det er nogen jeg venter på.

FRU BERNICK. Nå, det er kanske Johan?

GROSSERER BERNICK. Nej.

FRU BERNICK. Uf, så er det vel disse jernbaneaffærer igen?

GROSSERER BERNICK. Nej, det er en mand, jeg har be-

stilt hid. Herregud, kan nu sligt interessere dig?

FRU BERNICK. Å, det var da ikke så underligt.

(DINA kommer med resten af håndarbeiderne.)

GROSSERER BERNICK. Skal I arbejde herude idag?

FRU BERNICK. Ja, adjunkten foreslog at vi skulde sidde her.

GROSSERER BERNICK. Ja, her falder det jo mere i øjnene.

FRU BERNICK. Han tænkte visst ikke noget forfængeligt

med det.

GROSSERER BERNICK. Det mente jeg heller ikke. Her

er sandelig dagdrivere nok, som har godt af at se på alle de

travle fruer.

FRU BERNICK. Ja, du har nu ikke stort tilovers for denne

sag, Karsten!
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GROSSERER BERNICK. Jo, såmæn har jeg så! Sy væk, —
når bare ikke husets anliggender vanskottes så — . Er ikke

Marta hjemme idag?

FRU BERNICK. Nej, Marta har naturligvis tjeneste.

GROSSERER BERNICK. Det var en kapital dumhed af hende

at gå ind i dette telegrafvæsen.

FRU BERNICK. Ja, jeg frygter virkelig for at hun ikke har

helbred til det.

GROSSERER BERNICK. Å, hvad helbreden angår, så kan

hun vel altid stå i det. Men det er ubehageligt for mig. Det

ser ud som om jeg, hendes broder, ikke var villig til at for-

sørge hende.

FRU BERNICK. Ja. men det er nu ikke så behageligt heller

at blive forsørget — selv om det er af ens nærmeste,

GROSSERER BERNICK. Sligt noget må et fruentimmer

finde sig i. Hvorfor har hun aldrig villet gifte sig? Nej, hun
«

er egensindig og stivnakket, er hun, ligesom de fleste — —
Nå, der begynder de alt at komme [h«r vi fru Rummel med datteren]

FRU BERNICK. Der kommer fru Holt og Netta også.

GROSSERER BERNICK. Hvilket hastværk de har; jeg skulde

næsten tro de to gode fruer har sine hensigter —
FRU BERNICK. Hvorledes det?

GROSSERER BERNICK. Hvorfor trækker de altid døtrene

med sig?

FRU BERNICK. Å, men du ved jo, det er en aftale at de

to pene velopdragne piger skal være til forbillede for Dina.

GROSSERER BERNICK. Hm; et par mødre med gifie-

færdige døtre har vel sine bihensigter

FRU BERNICK. Gud. Karsten, kunde du tro det skulde

være fordi han

GROSSERER BERNICK. Ja, han, han, han; alle fruentimmer

i byen Raider ham for han, — og så ved de straks hvem der

menes.
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(FRU RUMMEL med HILDA, samt FRU HOLT med NETTA mødes i haveporten og kommer
ind. I det samme kommer AMTMANDINDEN fra huset, ledet af DINA, der har adjunktens bog

i hånden. Man hilser og taler i munden på hverandre. Under dette

kommer også FRU SALVESEN.)

GROSSERER BERNICK. Jeg må virkelig beundre Deres

punktlighed, mine damer! Aldrig et minut over tiden —
FRU RUMMEL. Ah, jeg kan ikke beskrive Dem hvor jeg

længes efter disse hyggelige arbejdstimer •

—

AMTMANDINDEN. Tog du bogen med, Dina?

DINA. Ja.

FRU RUMMEL. Å, han kommer da visst ikke idag.

FRU HOLT. Nej, det gor han visst ikke —
GROSSERER B. Hvorfor ikke det? Der er jo skole-

ferier —
FRU R. Ja, det er sandt; men De har visst også ferier,

herr Bernik!

GROSSERER B. De mener fordi jeg gik her og spadserte

med min hustru? Herregud, man er da ikke blot og bart forret-

ningsmand; man er jo dog også familjefader —
FRU H. Ja, det tør De med sandhed sige om Dem, herr

Bernick —
GROSSERER B. — man vil jo dog gerne nyde lidt godt

af sin nærmeste kreds; stor er den ikke, men desto tættere

slutter den sammen, fru Holt.

FRU RUMMEL. Ja, men nu er den jo forresten lidt udvidet.

GROSSERER B. Ja, siden min svoger er kommen hjem,

mener De.

FRU R. Han skal jo være bleven en ren gentleman, som

det kaldes —
GROSSERER B. Han har tåget sig betydelig op — livet der-

over i de store forholde, ser De — i krigen tjente han som løjt-

nant på flåden —
FRU R. Nej, se se; og hvad synes han så om at være

kommen hjem —
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GROSSERER B. Å. det talte vi så lidet om.

FRU B. Han var kun et øjeblik her indom —
AMTMANDINDEN. Og så kom Lona Hessel i det samme —
FRU R. Nå, så hun var her også —
AMTMD. Ja, og hun har rigtignok forandret sig--

FRU SALVESEN.*) Nej, se der har vi ham —
GROSS. B. Ham? Ne) langtfra, det er jo nå, han.

ja — det er rigtigt -

(ADJUNKT RØRLUND kommer.»

ADJ. Godmorgen, godmorgen, mine damer! Godmorgen,

herr B,

DAMERNE. Godmorgen —
FRU B. Hvor sent De kommer, herr adjunkt.

ADJ. Ja, jeg beder damerne meget undskylde ; men jeg har

været et sted henne, hvor min nærværelse var mere nodvendig

end her —
GROSS. B De kommer nede fra havnen ser jeg —
ADJ. Ja, jeg gor så.

FRU B. Og har visst havt ubehageligheder —

?

ADJ. Ja, behageligt var det just ikke. — Vil De blot tænke

Dem —
GROSSERER BERNICK. Undskyld der er en. jeg skal

tale med -

(TØMMERMESTER AUNE er imidlertid kommen indenfor haveporten. GROSSEREREN gir

hen iniod ham.)

GROSSERER BERNICK. De kommer sent. Aune' Jeg har

gået her og ventet på Dem.

TØMMERMESTER AUNE. Grossereren får undskylde; men

vi måtte først få Amerikaneren halet ind.

GROSSERER BERNICK. Og tror De nu De kan få den

repareret i en fart?
| Ski bet må være i Petersborg inden 14 dage—

|

|*i Her indnkydeii repliker om at Johan Hivrr hjemme for at overlage ledeUen af Bemlck»

RklhiuKrft o. ». v. FRU R: kparger hviid der »kal hllve af den alakkcls Aune. GROSSEREREN :

Det kkal min lille Betty overlade til on mcnd.)
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TØMMERMESTER AUNE. Jeg skulde nok få den repareret,

hvis jeg fik lov til at arbejde på min made.

GROSSERER BERNICK. I en fart, — spurgte jeg. På Deres

made? Det kan der ikke blive tale om. Jeg har ikke anskaffet

alle de kostbare maskiner for at de skal stå ubrugte, og heller-

ikke kan det fremmede skib være tjent med at ligge her i

månedsvis og så til slut kanske blive dårligt istandsat.

TØMMERMESTER AUNE. Nej, nej, det kan vel være.

GROSSERER BERNICK. Hør nu, Aune; De kan vel vide

hvorfor jeg har kaldt Dem herop.

TØMMERMESTER AUNE. Å ja, det er vel forskelligt, kan

jeg tænke.

GROSSERER BERNICK. Ja, det er forskelligt; men det

falder dog på en made sammen. For det første, — hvad er

det for et foredrag De i lørdagsaftes skal have holdt i arbejder-

samfundet?

TØMMERMESTER AUNE. Det var om den skade arbejderne

VI 50^1 har af alle de nye maskiner —
[III 421 35] GROSSERER BERNICK.



II.

AF FØRSTE AKT.
TØMMERMESTER AUNE. Grossereren vilde ikke have sagt vi 3»

det på den made, herr fuldmægtig! Men jeg skønner nok. hvem [111400"]

jeg har at takke for dette her. Det kan jeg takke Dem for,

herr fuldmægtig! De har aldrig kunnet glemme en viss anled-

ning —
FULDMÆGTIG KRAP. Anledning, — anledning? Jeg ved

ikke hvad De sigter til med anledninger. Men nu kender De

grossererens mening. Altså, basta! Vil De så gå ned på værftet

igen; det kan visst behoves; jeg kommer selv derned om lidt.

—

Om forladelse, mine damer!
(Hin hilser og gJr ud gcnnem haven og nedad gaden. TØMMERAAF.STER AUNK gér

stille ud 111 hejre. ADJUNKTF.N, der under det foregående har fortsat læNnini;en, er straks

efter færdig med bogen og klapper den sammen.)

ADJUNKT RØRLUND. Se så, mine kære tilhorerinder; der-

med er det ude.

FRU RUMMEL, (tørrer ejnene.) Ak, hvilken dejlig fortælling!

FRU HOLT. Og så moralsk!

FRU BERNiCK. En sådan bog gier virkelig meget at

tænke på.

ADJUNKT RØRLUND. Å ja; den viser os ad hvilke forun-

derlige veje forsynet stundom fremmer sine hensigter. Denne

loeitcl lille kristeligsindede menighed laamfundi tyr til urskovene i

det fjerne vesten for at leve i fred og endragt som brødre og

søstre mcllem hverandre. Så kommer verdsligsindedc spekulanter
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og lægger en jernbane tvers igennem den stille egn. Ved sam-

færselen finder fristelser og fordærvelse indpas. Men så er det

at hin naturrevolution indtræffer på et langt bortliggende sted

og gør det nødvendigt at forlægge banelinjen til et ganske

andet dalføre. Og med det sidste bortbrusende lokomotiv føler

den [det] lille menighed [samfund] sig som befriet fra et larmfuldt

og syndbefængt dagværk og kan nu atter ånde i fred og sabat-

stilhed.

DINA. Men hvorledes går det de folk i det andet dalføre?

ADJUNKT RØRLUND. Kære barn, vi bør antage at det andet

dalføre har været ubeboet.

ENKEFRU BERNICK. Hm; dette med jernbanen minder om
den fare vi var i ifjor. Da var det jo på et hængende hår at

vi skulde få jernbane herned til byen. Men det fik da

Karsten forhindret.

ADJUNKT RØRLUND. Forsynet, fru Bernick! De kan være

forvisset om at Deres søn var et redskab i en højeres hånd da

han nægted at tåge sig af det påfund.

FRU BERNICK. Ja, alting er forunderlig sammenkædet her

i verden. Det er vanskeligt at få rede på. Havde vi ikke Dem,

herr adjunkt — ! Det er virkelig mere end snildt af Dem at De

vil ofre Deres fritid på os.

ADJUNKT RØRLUND. Å hvad, — nu i skoleferierne —
FRU BERNICK. Ja, ja; men det er nu et offer fra Deres

side alligevel, herr adjunkt!

ADJUNKT RØRLUND (flyner sin stoI nærmere tll dameme.) Tal aldrig

om det, bedste frue! Bringer De ikke allesammen et offer for

en god sags skyld? Og bringer De det ikke gerne og glade-

ligen? Således skal det også være. Disse moralsk fordærvede,

hvis forbedring vi arbejder for, er at betragte som sårede soldater

på en slagmark. De, mine damer, er diakonisserne, de barm-

hjertige søstre, der plukker charpi til disse ulykkelige tilskade-

komne, lægger forbindingen lindt om sårene, læger og heler dem —
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ENKEFRU BERNICK. Det må være en stor nådens gave

at kunne se alt i et så smukt lys.

ADJUNKT RØRLUND. Meget er medfødt i så henseende;

men meget kan også erhverves. Genvordigheder og hjemsogelser

er en god skole. Jeg er viss på at der for Dem, fru Bernick,

er gået et både renere og smukkere lys op, alt efter som Deres

legemlige øjne sluktes.

ENKEFRU BERNICK. Ak, tal ikke om det, herr adjunkt!

Jeg må tilstå, jeg er mangen gang verdslig nok til at ville bytte

det indre lys bort, hvis jeg derved kunde få det ydre igen.

ADJUNKT RØRLUND. Ja, se, det er anfægtelserne, kære

frue! Det er ligesom jernbanetogene, der kom med hujende

passagerer til den lille menighed i det fjerne vesten. Men mod

slige urolige gæster gælder det at stænge døren. Og, i sand-

hed, hvad har De egentlig tabt? Har De ikke meget mere

vundet en skranke imellem Dem og verden? Føler De Dem
ikke tryg her. hvor De sidder som en af støtterne for vort lille

velgørenheds-samfund? Sætter De virkelig så megen pris på

det liv. De hører summe hist udenfor? Der går menneskene

i solskinnet og sveder og tumler med sine små anliggender og

sine små sorger. Nej, da har vi det sandeligen bedre, vi, som

sidder svalt herinde og vender ryggen til den kant, hvorfra for- vi v^

styrrelsen kommer. [Ill 402'-J

HILMAR TØNNESEN. Å, det er nok dette jernbane-vrovl igen. V!8">

FRU BERNICK. Så? I'" '^^-"1

ENKEFRU BERNICK. Stakkels Karsten, skal han endnu have

flere ubehageligheder —
ADJUNKT RØRLL'ND. Jeg trode sandelig den sag var både

død og bcgraven.

HILMAR TØNNESEN. Ja, er den ikke det fur. så blir den

det nok idag.

FRU BERNICK. Sagde far det?



— 300 —

HILMAR TØNNESEN. Han? Tror du han havde rede på

nogenting? Men jeg mødte fuldmægtig Krap og han fortahe at

Bernick havde sendt bud til købmand Sandstad, til købmand

Rasmussen, — «Rasmussen i bakken" — og til Mikkel Vige-

land, — Hellig-Mikkel, som de kalder ham —
ADJUNKT RØRLUND. Hm —
HILMAR TØNNESEN. Om forladelse, herr adjunkt! — Og

så havde han havt bud efter gamle Tønnesen. Gud ved, hvor-

for han skulde være med.

FRU RUMMEL. Det er jo byens formandskab, herr kandidat!

HILMAR TØNNESEN. Gamle Tønnesen sidder da ikke læn-

gere i formandskabet.

FRU HOLT. Ja, men det er de mænd, som fik sagen for-

hindret ifjor.

ENKEFRU BERNICK. Det var min søn, som fik sagen for-

hindret ifjor, fru Holt! Jeg tror nok at når noget skal gøres

eller ikke gøres her i byen, så kommer det an på Karsten.

FRU HOLT. Ja, bevares; det er der naturligvis ingen tvivl

om, men —
HILMAR TØNNESEN. Forresten har jeg sletikke imod at de

begynder at vrøvle igen; det blir ialfald en adspredelse.

ADJUNKT RØRLUND. Å, den slags adspredelser synes jeg

man må kunne undvære.

HILMAR TØNNESEN. Ja, det er som man tar det. —
Men jeg står her og røger. Jeg beder damerne meget om for-

ladelse (går op mod havedoren.)

ENKEFRU BERNICK. De må gerne røge; jeg synes det er

en meget god cigar —
HILMAR TØNNESEN. Nej, det er en meget slet cigar. Der

er ikke en god cigar at opdrive i hele byen. Det er også en

Yl m24 af behagelighederne ved småstadslivet -— (blader s adjunktens bog.)

[111403'^] „Samfundet i urskoven". Hvad er nu det for noget sludder?
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synes mig. [111403^*]

ENKEFRU BERNICK. Nu, det må jo også være ærgerligt

for Karsten at få den kedelige sag op igen.

ADJUNKT RØRLUND. Forhåbentlig viser han projektmagerne

vinterveien, så de holder sig i skindet herefter.

FRU RUMMEL. Ja, herr Bernick har rigtignok altid været

byens gode ånd

FRU HOLT. Ja, det må De nok sige, fru Rummel! Lige

fra han som ungt menneske kom hjem fra udlandet —
ENKEFRU BERNICK. Ak ja, det var støjende tider.

FRU SALVESEN. Var her virkelig så slemt før?

FRU RUMMEL. Ja, det kan De tro, fru Salvesen! De kan

prise Dem lykkelig at De ikke bode her dengang; og De også,

herr adjunkt!

ENKEFRU BERNICK. Ja, hvilke forandringer har ikke jeg

oplevet! Når jeg tænker tilbage på mine yngre dage —
FRU BERNICK. Å, tænk blot en tolv— fjorten år tilbage.

Gud, - hvad var det ikke for et liv — ? Alting gik op i for-

nojelser. Dengang bestod både balforeningen og musikfor-

eningen

MARTA. Og den dramatiske forening. Den kan jeg godt huske.

FRU RUMMEL. Ja, det var der Deres stykke blev opført,

herr Tønnesen

!

HILMAR TØNNESEN (i h.RRrundcn.) Å, hvad, hvad —
ADJUNKT RØRLUND. Herr Tønnesens stykke?

FRU SALVESEN. Var det ikke i det stykke. De fortalte mig.

at De havde spillet elskerinde. fru Rummel?

FRU RUMMEL (»koticr cfrcr •diunkicn.i Jcg? Dct kan ji'g virkelig

ikke mindes, fru Salvesen! Men jeg husker godt al den stoj-

ende selskabelighed i familjerne.

FRU HOLT. Ja, jeg ved såmæn de huse, hvor der var to

>t()re middage i ugcn.
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FRU BERNICK. Og om sommeren, når de fremmede officerer

lå her på exercits —
VI l4'o FRU HOLT. Uf, de fæle officerer!

[III 405^»] YR{] BERNICK. — da havde vi både sejlture og landture —

VI i?!'^ FRU HOLT. Madam Dorf var nemlig ved Møllers selskab,

[111406^^] skal De vide —
FRU RUMMEL, — og så kommer skuespiller Dorf hjem sent

en aften —
FRU HOLT. — ganske uventet —
FRU RUMMEL. — og så finder han — ; nej; det lar sig

virkelig ikke fortælle.

FRU HOLT. Men vil De tænke Dem, — den unge Tønnesen

må springe ud af vinduet!

FRU RUMMEL. Ja, og det var endda et kvistvindu! Og s å

var det han rømte til Amerika.

FRU SALVESEN. Å nej, å nej; hvilken ulykke at jeg ikke

vidste —
FRU HOLT. Ja, der kan De se, hvor varsomme vi må være.

VI 23^ Den stakkels Dina kan jo ikke for at hendes moder er en

[111409'^] sådan en. Hun var dengang et barn på en sex — syv år —

VI 2715 ADJUNKT RØRLUND. Å, De kan så lidet dømme om de

[III 411 J tusend hensyn — . Når en mand er sat til at være en støtte

for det samfund, han står i — . Hys; der kommer de!

(Hun ser et ojeblik på ham; derpå går hun ud på havetrappen; ADJUNKTEN går lige-

ledes op mod baggrunden. I det samme kommer GAMLE TØNNESEN stojende ud fra herr

Bernicks værelse.)

MADS TØNNESEN (> døren.) Nej, nej, nej, siger jeg! Aldrig

i verden, siger jeg! Nu går jeg min vej, så sandt jeg heder

Mads Tønnesen! (siår døren i.)

HILMAR TØNNESEN (på samme tid til fru Bernick.) Der har vi ham.

Farvel! (vil skynde sig ud til højre.)
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MADS TØNNESEN. Hilmar! Min son Hilmar, vent, så går

vi sammen! Nu sker her tegn og underlige gerninger, Hilmar!

Noget så galt har jeg fanden rive mig aldrig hort!

HILMAR TØNNESEN (ved udgangsdoren.) Hys; band dog ikke så

fælt. Ser du ikke hvem der sidder derude?

MADS TØNNESEN. Nej, se, er gamlefruen der! (nærmere.)

Godmorgen, frue!

HILMAR TØNNESEN. Kom nu; kom nu!

ENKEFRU BERNICK. Godmorgen, Tønnesen! Nå, er det

så forbi?

MADS TØNNESEN. Ja, nu er det nok snart forbi med os

allesammen. Jeg har aldrig hort noget så urimeligt. Nu vil han

bygge iernhane alligevel!

ADJUNKT RØRLUND. Hvad for noget?

ENKEFRU BERNICK. Hvem?

MADS TØNNESEN. Deres son, begribeligvis!

FRU BERNICK. Men, kære far —

?

DE TRE FRUER. Nej, kan det være muligt —

!

MADS TØNNESEN. Nej, det er rent umuligt! Det går ikke;

for han vil bygge den for vore penge —

ADJUNKT RØRLUND. Men dette rimer sig jo sletikkc med

at herr Bernick iHor

ENKEFRU BERNICK. Din fader må have tåget fejl. Betty!

l-KU BERNICK. Ja, jeg kan ikke tænke mig andet.

(KMBMÆNDKNK SANDSTAD. RASMIJSSKN |Rl!MMF.I.| oj; VIGKLAND kommer ud fr«

vKrcKel tllvcnstrc TuIkI if (iROSSKRKR RKRNICK, der har en hunke papirer i hånden.)

GROSSERER BERNICK. Ja. mine herrer, jeg betragter ikke

dette som noget endeligt alslag. Tag dog idetmindste papi-

rcrne med Dem hjem og forsog at sætte Dem nojere ind i mine

beregninger.

KØBMAND SANDSTAD. Jeg er en ligefrem mand. ieg.

herr Bernick. og jeg siger iår som ieg sagde ifjor
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GROSSERER BERNICK. Men sagen er jo ikke den samme

iår som i fjor.

KØBMAND RASMUSSEN. Nej, det er den ikke —
KØBMAND SANDSTAD. Ja, det får nu være som det vil;

men ikke kan jeg råde privatfolk til at vove sine penge på

dette; og endnu mindre kan jeg være med på at bevilge af

byens midler.

KØBMAND RASMUSSEN. Ikke jeg heller.

KØBMAND VIGELAND. Og så frygter jeg for at det vil

lede os ind udi verdslighed, herr Bernick! Nu er alle alvorlige

menneskers sind rettet på at få det nye forsamlingshus opført.

Og vi må dog først og fremst tænke på de åndelige behov.

GROSSERER BERNICK. Forstår sig, forstår sig, herr Vige-

land; men —
KØBMAND SANDSTAD. Ja, De har valgt tiden så uheldigt,

som vel muligt, herr Bernick! Undskyld min ligefremhed; men

tænk bare på den svære storm, vi havde i Nordsøen i forrige

uge. Ingen kan vide, hvor store værdier der er gåt tabt for

byen; her kommer jo daglig havarister ind —
KØBMAND RASMUSSEN. Ja, det var en svær storm —
GROSSERER BERNICK. Alt dette indrømmes; men De ved

at hovedlinjen er under arbejde, og skynder vi os ikke med at

fatte beslutning nu, så blir det for sent; vi kan ikke bagefter

få nogen sidelinje herned. Det må De vel betænke, mine

herrer!

KØBMAND SANDSTAD. Nå, så får vi være den foruden.

GROSSERER BERNICK. Og d e t moralske ansvar vil De

virkelig tåge på Dem? Skal vore store skovtrakter fremdeles

ligge utilgængelige? Husk dog på alle de righoldige malm-

lejer, som kunde tåges i drift! Tænk på vasdragene med det

ene fossefald ovenfor det andet! Hvilken fabrikvirksomhed kunde

ikke der komme istand?

KØBMAND RASMUSSEN. Jo, det kunde der.
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KØBMAND VIGELAND. Men alt det kom mere oplandet

end byen tilgode, herr Bernick!

KØBMAND RASMUSSEN. Ja, det er sandt.

GROSSERER BERNICK. Kære herr Vigeland, det kom

samfundet tilgode; og hvad der kommer samfundet tilgode, det

vilde også komme os tilgode. Derfor bor vi, som oplyste bor-

gere, stotte sagen med alle de kræfter, der står til vor rådig-

hed. Mænd, som De, kan dog umuligt være blinde for al den

trivsel og Iremgang, som ligger bagved dette foretagende. Tag

nu udkastet med Dem hjem. Læs alle beregninger grundigt

igennem. Sig til. hvis der skulde findes nogen fejl i overslagene.

Vær så god, herr Sandstad!

KØBMAND SANDSTAD. ja. tåge dem kan vi jo

gerne —
KØBMAND RASMUSSEN. Ja, det kan vi godt.

KØBMAND VIGELAND. Jeg, for min part, siger nu hver-

ken for eller imod —
KØBMAND RASMUSSEN. Ikke jeg heller.

GROSSERER BERNICK. Ja, ja, mine herrer, sov nu ialfald

på det først. Vi kunde kanske dog komme til enighed. Drøft

sagen med henblik på Deres egne og på samfundets interesser; og

nar vi er kommen så vidt at vi kan lægge den vel forberedt

frem for almenheden, så skal De se, den vil ikke på langt nær

mode de vanskeligheder, som De nu tror. — Ja, farvel, mine

herrer I Jeg tor ikke længer holde på Dem. De ved, vi har

ikke lang tid til at fatte beslutning i. God middag, herr Sand-

stad! Farvel, kære herr Vigeland! Farvel, herr Rasmussen!

Farvel, farvel; hils så hjertelig hjemme!

(De tre herrer tager «fsked o^ (;år ud tilhiijre.)

GROSSERER BERNICK (der h«r fuigt dem tii doren ) Puh ; så vidt

kom vi dog!

ADJUNKT RØRLUND (oppe ved h«vedoren ) Ja, grossereren er vir-

kelig kommen videre end ifjor.

20 Henrik IbMn : KrterUdte nkriricr II.
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FRU BERNICK (iigeiedes ved havedøren.) Men, Karstcn, hvorledcs

hænger dette egentlig sammen?

GROSSERER BERNICK. Å, kære Betty, hvad kan nu det

interessere d i g?

ENKEFRU BERNICK. Jo, Karsten, du må dog komme ud

og fortælle os —
GROSSERER BERNICK. Nej, kære gode moder, det er noget,

som I ikke kan sætte jer ind i.

ADJUNKT RØRLUND. De vil altså alligevel have en side-

bane herned til byen, herr grosserer?

GROSSERER BERNICK. Ja, nu skal De høre! De er en

indsigtsfuld mand, herr adjunkt, og ved naturligvis, hvad der før

er passeret i sagen —
ADJUNKT RØRLUND. Ja, jeg ved at en indlandsbane blev

foretrukken for en kystbane —
GROSSERER BERNICK. Ganske rigtig!

ADJUNKT RØRLUND. — og at De og byens øvrige fædre

ifjor nægted bidrag til en sidebane herned.

GROSSERER BERNICK. Aldeles rigtig! Det forslag, som

forelå ifjor var uantageligt. Det vilde have kostet en urimelig

mængde penge; man måtte have bygget tunneller og broer og en

hel del andet. Se, alt dette kan vi nu undgå og få vor bane

for en ualmindelig billig pris.

ADJUNKT RØRLUND. Men hvorledes det, herr grosserer?

GROSSERER BERNICK. Jo, det skal jeg sige Dem! —
Ja, De må gerne høre på, mine damer! — Nå! Kan De huske,

herr adjunkt, at jeg en uges tid ivåres var fraværende på en

rejse opover i landet?

ADJUNKT RØRLUND. Ja; det var i Pintse-ugen.

GROSSERER BERNICK. Netop! Vårflommen var, som De

ved, overordentlig stor iår og havde anrettet en hel del skade.

Således fik jeg blandt andet høre at Trangdals-elven var gåt over

sine bredder og at den løb ud i Trangdals-vandet gennem sit
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gamle leje. Dette slog mig som et lyn! Jeg rejste derop; og

hvad finder jeg? Jo, ganske rigtig, — hele Trangdals-kløften

nedover ligger tør som en landevej, — Trangdals-kløften, ser

De, som netop havde været den afgørende naturhindring imod

sidebanen —
ADJUNKT RØRLUND. Det var da hojst mærkværdigt.

GROSSERER BERNICK. Det var mere end mærkværdigt,

herr adjunkt! Jeg kom derop en sondags formiddag, og da jeg

sådan med en gang fik blikket åbent for den umådelige bære-

vidde af denne begivenhed, følte jeg mig stemt næsten som til

andagt. Denne naturomvæltning netop i den ellevte time —

;

var det ikke tydeligt som om forsynet selv havde havt sin finger

med i spillet?

ADJUNKT RØRLUND. Ja, det er så vanskeligt at dømme om —
GROSSERER BERNICK. Jeg er desværre ikke nogen ud-

præget religiøs mand; men jeg har dog mine dybere øjeblikke

iblandt; og dette øjebiik var et sådant. Jeg så for mig de tu-

send lykkelige hjem. som nu kunde skabes nedover gennem

ødemarkerne; jeg så vor by, der hidtil har været næsten afstængt

mod landsiden, med engang sat i forbindelse med blomstrende

oplandsdistrikter. Liv, velvære, fremgang på alle kanter! De

skal se. De vil ikke kunne kende Dem igen her fra den dag

det første banetog kommer brusende. Er det ikke sandt, hvad

jeg siger?

ENKEFRU BERNICK. Jo, Karsten, det er det!

FRU BERNICK. Og alt dette har du holdt skjult for os!

GROSSERER BERNICK. Å, kære, I vilde dog ikke kunnet

sætte jer ind i — ; forretningssager bor man aldrig tale om før

i det afgørende øjebiik. Men nu har jeg ingcniorernes be-

tænkning, alle overslagene; — nu gælder det kun at få

de fornødne bidrag tegnet. Og det må og skal ske! Ja, om jeg så

skal sætte hele min tilværelse ind på denne sag, så skal jeg

drive den igennem!
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ENKEFRU BERNICK. Du er en mand, Karsten!

FRU RUMMEL, Ja, vi sad såmæn nylig og talte om at De

var som en god ånd for byen. [byens gode ånd, herr Berniek!]

FRU HOLT. Nej, tænk, om vi skulde få jernbane her!

NETTA [DINA]. Så kunde vi få køre på jernbane om søndagene.

ADJUNKT RØRLUND. Om søndagene?

FRU RUMMEL. Dina mener visst: om hverdagene.

FRU SALVESEN. Tror De smørret vil blive billigere, hvis

vi får jernbane, herr Berniek?

GROSSERER BERNICK. Jernbanen vil bringe velfærd til

hele det store samfund; det er alt, hvad jeg kan sige for øje-

blikket. Men det er netop det, vi alle skal arbejde for. Er ikke

De enig med mig i det, herr adjunkt?

ADJUNKT RØRLUND. Hm; jeg er ingen forretningsmand,

herr grosserer; og det engere samfund, som jeg tilhører —
GROSSERER BERNICK. Det vil intet afbræk lide ved ern-

' anen; det tør jeg forsikre Dem! Vort stræbsomme lille sted er, Gud

;e lov, bygget på en sund moralsk jordbund. Vi mænd skal tåge

. iødet af, og vore hustruer og døtre vil blive stående på

den plads, som naturen har anvist dem. Tro De mig, vore rene

hjem forstyrres ikke så let, når blot kvinderne vedbliver at være,

hvad de skal være. Virk De uforstyrret i veldædighedens tje-

neste, mine damer, og vær forresten en støtte og en hygge for

Deres nærmeste, således, som min kære Betty og min kære

gamle moder er det for mig og Olaf. — Ja, hvor er Olaf

henne idag?

FRU BERNICK. Å, nu i ferierne er det ikke muligt at

holde ham hjemme.

GROSSERER BERNICK. Så er han visst nede ved våndet

igen. Du skal se, han ender ikke før der sker en ulykke.

(FULDMÆGTIG KRAP kommer fra hojre.)

FULDMÆGTIG KRAP. En havarist, herr Berniek!

GROSSERER BERNICK. Så? Et af byens skibe?
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FULDMÆGTIG KRAP. Nej, en stor Amerikaner; sprungen

læk i Nordsoen •

—

GROSSERER BERNICK. Bravo! Ja, men hor her — (går med

fuldmægtigen længere frem i forsalen.i Kan vi tEge imod ham?

FULDMÆGTIG KRAP. Ved ikke hvad jeg skal sige. Går

snaus på værftet, herr Bernickl Idag galt fat med boremaski-

nen igen. Damphøvlen svigter også.

GROSSERER BERNMCK. Hm, hm; jeg tror Aune aldrig

lærer at arbejde med maskiner.

FULDMÆGTIG KRAP. Vil ikke lære det; har havt imod

maskinerne fra første stund vi fik dem.

GROSSERER BERNICK Nå, det skal vi vel få bugt med.

Men under alle omstændigheder - Amerikaneren må vi ikke

lade gå fra os. Hvad er det for et skib?

FULDMÆ-GTIG KRAP. Bark ..Indian Girl" af New-Ycrk.

Destineret med farvetræ fra Brasilien til Glasgow; fordrevet

under Jylland ; — overhændigt vejr, herr Bernick!

GROSSERER BERNICK. Og kaptejnen?

FULDMÆ:GTIG KRAP. Kaptejnen gåt overbord; var drukken.

Styrmanden tilkojs i delirium. Kommandoen tåget af en passa-

ger - sømand. Blev nu nys slæbt ind af Hamburger-dampskibet.

GROSSERER BERNICK. Er Hamburger-dampskibet allerede

kommet?

FULDMÆ:GTIG KRAP. Nu netop. Vær så god. Ameri-

kanerens kort.

GROSSERER BERNICK <iascr:> „Capt" John Tennyson. New-

Orleans". Altså fra sydstaterne. Ja, De får se at gå ham til-

hånde på bedste made, herr Krapl

FULDMÆXiTIG KRAP. Skal ske, herr grosserer!

GROSSERER BERNICK. Og hør, - endnu et: ved De om

sagfører Busk er kommen tilbage?

FULDMÆ:GTIG KRAP. ikke kommen endnu. VI.^'«

(h.n Rir uJ til h»ire.) |!I1414^^]
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VI 38' ENKEFRU BERNICK. Ja, er det ikke som spøgelser fra

tIII416'] gamle dage? Hør, nu synger de! Hvor det fylder luften. Hvor

det klinger ud over vor stille by —
ADJUNKT RØRLUND. Og det midt i middagstimen ! Bord-

bønnen forstyrres i alle de stille hjem. Se, se, alvorlige mænd
løber til vinduerne med servietten under hagen —
OLAF (i haven.) Mama, nu råber Amerikanerne hurra udenfor

hos bedstepapa!

ADJUNKT RØRLUND. Hurra? Ja, virkelig! Det er altså

den forlorne søns hjemkomst. Ikke sønderknust; ikke med an-

gerens tårer, men med frække skrål, med letfærdige sange —

!

Mine kære veninder, vi bør ikke være vidner til dette. Ind til

vort arbejde igen!

FRU BERNICK. Ja, kom, kom!
(Alle damerne går ind i forsalen og tager plads om bordet.)

ADJUNKT RØRLUND (stænger havedøren.) Sc så ; en skranke

mellem os og letsindet —
FRU RUMMEL. Ikke se ud, Hilda!

FRU HOLT. Ikke du heller. Netta!

ADJUNKT RØRLUND. — og et slør for usømmeligheden —
(han ruller forhængene ned så værelset blir halvmørkt.)

GROSSERER BERNICK. De gør Dem formegen møje, herr

adjunkt! Vi er dog så vel vant til optøjer af fremmede søfolk —
ADJUNKT RØRLUND. Af fremmede, — ja, det får så være.

Men han, som nu igen pludselig dukker op iblandt os, og som

på en så betegnende made giver sin hjemkomst tilkende —
;
ja,

i et almindeligt hus vilde jeg ikke udtale mig så uforbeholdent;

men indenfor disse mure ved jeg at der råder hensyn, som

vejer mere end et tilfældigt slægtskab —
GROSSERER BERNICK. Ja, ja, ja, vær De trøstig — ; vort

lille samfund — det har sine støtter, herr adjunkt!

ADJUNKT RØRLUND. Støtter, som har stat sin prøve, herr

grosserer! Jeg ved det, jeg ved det. De har før engang sat

en stopper for udskejelserne her på stedet —
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(Deren tilhojre rives op og FRØKEN HESSEL kommer ilsomt ind.)

FRØKEN HESSEL. Nej, jeg kunde ikke vente længer! Her

har I mig, kære venner!

FRU BERNIK. Lona!

ENKEFRU BERNICK. Lone. — min kære pige!

FRUERNE HOLT OG RUMMEL. Frøken Hessel!

FRØKEN HESSEL. Ja, se bare ikke på mig; for storvasken

blev der ingenting af. Så snart jeg fik høre hvem Amerika-

neren var ;men I ved det nok ikke, lader det til?

FRU BERNICK. Ak. jo desværre!

FRØKEN HESSEL. Desværre? Er der hændt noget galt?

I sidder her i tusmørke? Og syr på noget hvidt? Der er da

ikke dødsfald i familjen?

ADJUNKT RØRLUND. Min frøken. De befinder Dem her i

foreningen for de moralsk fordærvede.

FRØKEN HESSEL. Hvad siger De! Disse pene stilfærdige

damer skulde være —

?

FRU RUMMEL. Nej, nu må jeg sige —

!

FRØKEN HESSEL. Ah, forstår, forstår! Men ved 1 hvad,

de moralsk fordærvede må s'gu vente en dags tid; de blir ikke

værre for det; en glædesstund som denne —
ADJUNKT RØRLUND. En glædesstund? Ved De ikke at

gamle Tønnesens forlorne søn er kommen hjem?

FRØKEN HESSEL. Skal den forlorne son modtages med

hededagsansigter? Hvorledes læser De Deres bibel, herr pastor?

ADJUNKT RØRLUND. Jeg er ikke pastor -
FRØKEN HESSEL. Nå, så blir De det visst. - Men fy

for pokker, alt dette linned lugter som ligsvob. Kom og hjælp

mig, fætter Karsten; vi må have dore og vinduer op.

FRU BERNICK. Men, Lona, hvad gor du --?

ADJUNKT RØRLUND. Men. herr grosserer —

?

GROSSERER BIIRNICK. Jo, undskyld; det er virkelig noget

kvalmt herinde.
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FRØKEN HESSEL (ruiier persienneme op.) Og så det fulde dags-

lys ind. Se så! Nu er vi kommen op af gravkælderen. Se,

se; hele byen er på benene! Og hør, hvor de spiller og

synger i solskinnet, disse fremmede! Det er ægte mennesker,

-— solfyldte som sydfrugter. Ak, hvor det er skade, kære tante,

at De med Deres dårlige øjne ikke kan se alt det dejlige liv

—

ENKEFRU BERNICK. Tal om det, min kære pige, så ser

jeg det.

ADJUNKT RØRLUND, (idet han samler sin bog, sin hat og sine handsker

sammen:) Ja, mine damer, jeg tror ikke her er stemning for at

arbejde videre idag; men imorgen kommer vi jo sammen igen.

rRØKEN HbSoEL (idet de fremmede damer rejser sig for at tag^ afsked:)

Ja, lad os det. Jeg skal være på pletten.

ADJUNKT RØRLUND. De? Med tilladelse, frøken, hvad vil

De gøre i vor forening?

VI 4428 FRØKEN HESSEL. Åbne alle døre og vinduer på vid væg,
[1114183^ herr pastor!
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AF FJhRDH AKT.
Dina, du vil. VI 147"

DINA. Jeg er din hustru fra denne stund. [III46h^

JOHAN. O, sig det endnu en gang.

DINA. Din hustru.

JOHAN. Og alt, hvad der ligger — hvad du tror der ligger

bag os — -

DINA. Det ved jeg ikke, jeg ved kun at jeg må elske dig —
JOHAN. Så kaster jeg alle broer af — dette skinhellige hyk-

lerske samfund skal aldrig se os igen.

FKØKHN H. Ombord - ombord Johan —
JOHAN. Ja. ombord ah men Lona du kære søster

hør her (han forer hrnde op i biKKrunden og taler il.sonit med hende.)

MARTA. Dina, du lykkelige, — lad mig se på dig, kysse dig

endnu tn gang, den sidste -

DINA. Ikke den sidste, nej, kære elskede tante vi ses

nok igen.

MAKTA. Aldrig! Lov mig det, Dina, kom aldrig tilbage.

Hvad vil I her? Her er ikke sted for eder; her fratager de en

modet til at ville være lykkelig

DINA. O, nu har jeg mod til alt; nu trodser jeg alle.

MARTA. Ja, derude i den store fri verden, når du er alene

med ham, uden fortid, udcn alle disse opskræmmende hensyn,

uden tryk af al denne dræbende agtværdighed —
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DINA. Ja, ja; der er det!

MARTA. Du elskede barn! Nu går du til lykken — over

havet. O, hvor ofte har jeg ikke i skolestuen stundet didover.

Derude må det være skønt; en større himmel, skyerne går

højere end her; en renere luft svaler om menneskenes hoveder—
DINA. O, tante Marta — hvorfor følger du os ikke?

MARTA. Jeg? Aldrig! Nu er min stilling given. Gud ske

lov at jeg kom til klarhed; nu tænker jeg nok at jeg kan blive

helt, hvad jeg skal være.

DINA. Jeg kan ikke tænke at skulle skilles fra dig.

MARTA. Ak, et menneske kan skilles fra meget, Dina, (kysser

hende) Men det får du aldrig prøve, søde barn! Lov mig at gøre

ham lykkelig —
DINA. Love? Jeg ved intet at love, vil intet love — her

har jeg lært at hade den ting: at love.

MARTA. Du skal heller intet love; du skal blive, som du

er, sand og tro imod dig selv.

DINA. Det vil jeg tante; thi det må jeg blive.

MARTA. Ja, ja, ja, jeg ved det nok.

FRØKEN HESSEL (til Johan.) Brav, brav, min kære gut; så

skal det være. Og nu ombord!

JOHAN. Ja, der er ingen tid at spilde. Farvel, Lona! Tak

for al din kærlighed! Farvel, Marta; hav tak du også. Bliv

lykkelig; den enlige stand, ser du —
MARTA. O, at dette skal være dit sidste ord! Nej, nej, nej; men

rejs; farvel, Johan; farvel, Dina, — og lykke over alle eders dage!

(hun og FRØKEN HESSEL trænger dem mod døren i baggrunden ; håndtryk og afsked;

JOHAN og DINA hurtig hort; FRØKEN HESSEL lukker døren efter dem.)

FRØKEN HESSEL. Nu er vi alene, Marta! Du har mistet

hende og jeg ham.

MARTA. Du — ham?

FRØKEN HESSEL. Hvad er jeg for ham efter dette? En

gammel halvsøster — hvad skal han med hende? Et påhæng.
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Mændene river mangt og meget isonder omkring sig for at

komme til lykken.

MARTA. Det hændes stundom.

FRØKEN HESSEL. Men vi vil holde sammen, Marta!

MARTA. Kan jeg være noget for dig?

FRØKEN HESSEL. Hvem mere; vi to fostermødre. Har vi

ikke begge mistet vore bern, nu er vi alene.

MARTA. Ja, alene. Og derfor skal du vide det; jeg har elsket

ham højere end du.

FRØKEN HESSEL. Marta! — Er dette sandhed?

MARTA. Hele mit livs indhold ligger i de ord. Jeg har elsket

ham og ventet på ham. Og så kom han; men han så mig ikke.

FRØKEN HESSEL. Elsket ham! Og selv var du den, som

så offervillig gav ham lykken ihænde!

MARTA. Hvorledes kunde jeg elske ham, hvis jeg ikke var

villig til at give ham lykken ihænde. Ja, jeg har elsket ham

;

hele mit har været et liv for ham lige siden han rejste. O, det var et

lykkeligt liv igrunden, skont et liv i længsel og utålmodighed —
FRØKEN HESSEL. Og du kalder dig utålmodig som har

ventet i alle de mange år?

MARTA. Ja, det var ulykken, at jeg ikke mærked hvorledes

årene gik. Da han rejste, var vi jævnaldrende, og da jeg så

ham igen — o, den forfærdelige stund - da gik det op for

mig at nu var jeg ti år ældre end han — der havde han

færdedes ude i det blanke dirrende solskin og suget sundhed

af hvert luftdrag, og her sad jeg imens og spandt og spandt

-

FRØKEN HESSEL. - hans lykkes tråd, Marta!

MARTA. Ja, det var guid, jeg spandt. Ingen bitterhed; op-

gaven er jo ikke at være lykkelig men at fortjene at være det.

FRØKEN HESSEL. Så er det, Marta — gid visse andre

tænkte det samme.

IKONSI I RKRNir.K kommer fr» v«rel»el lil vcnMre »

KONSUL BERNICK d.ier ind.d ) Ja, ja, styr med det hele. som
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I vil ; når tiden kommer skal jeg nok — dukker døren.) Nå, er man

der? Men, Marta, du kunde dog gerne klæde dig en smule

om; og sig Betty, at hun gør det samme. Ingen pragt natur-

ligvis; men dog et visst festligt tilsnit — men skynd jer

blot —
FRØKEN HESSEL. Og en lykkelig oprømt mine, Marta;

glade øjne, det glemte din broder.

MARTA. Jeg skal sige Betty besked.

(går ud gennem den øverste dør til venstre.)

FRØKEN HESSEL. Ja nu er altså den store højtidelige stund

oprunden.

KONSUL BERNIGK. Ja, den er sa.

FRØKEN HESSEL. Nu føler du dig vel stolt og lykkelig,

kan jeg tænke.

KONSUL BERNICK. (ser på hende.) Hm!
FRØKEN HESSEL. Hele byen skal jo illumineres, hører jeg.

KONSUL BERNICK. Ja, de har faldet på noget sådant.

FRØKEN HESSEL. Alle korporationer vil møde frem med

sine faner; Hilmar har skrevet en sang og pastor Rørlund skal

holde en tale. Inat vil det blive telegraferet til alle kanter af

landet: Omgiven af sin lykkelige familje modtog konsul Bernick

sine medborgeres hyldest som en af samfundets hovedstøtter —
KONSUL BERNICK. Det vil ske; og der vil blive råbt hurra

udenfor og mængden vil råbe mig frem i vinduet — og jeg

vil blive nødt til at bukke mig og takke —
FRØKEN HESSEL. Å, nødt til det — det er vel ikke egent-

lig det rette udtryk.

KONSUL BERNICK. Tror du, jeg føler mig lykkelig i denne

stund.

FRØKEN HESSEL. Nej; jeg tror ikke at du kan føle dig

så ganske rigtig lykkelig.

KONSUL BERNICK (efter et ophoid.) Lona, du foragter mig.

FRØKEN HESSEL. Endnu ikke.
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KONSUL BERNICK. Du har heller ikke ret til det. Og dog

— jo, jo, alligevel, der er tider da jeg foragter mig selv. Men
du kan ikke fatte hvor usigelig ensom jeg står her i dette

sammenknebne, forhyklede samfund — du kan ikke fatte hvor-

ledes jeg år for år har måttet slå af på min fordring til en hel ud-

fyldende livsgerning. Hvad har jeg udrettet, så mangfoldigt det

end kan synes — stykværk, småpuslerier — men andet eller

mere tåles ikke her. Vilde jeg gå et skridt foran den stemning

og det syn, som just er oppe i dognet, så var det ude med min

indflydelse. Ved du. hvad vi er, vi, som regnes for samfundets

støtter? Vi er samfundets slaver, hverken mere eller mindre.

FRØKEN HESSEL. Og hvorfor ser du dette først nu?

KONSUL BERNICK. Tror du ikke jeg har havt ojeblikke,

da det er dukket op i mig? Men så kom de hverdagslige strøm-

ninger lumrende over mig igen. Og så ene, som jeg stod! Lona

— hvorfor kendte jeg dig ikke tilbunds dengang.

FRØKEN HESSEL. Hvad så?

KONSUL BERNICK. Aldrig havde jeg da givet slip på dig

— og havde jeg havt dig, da stod jeg ikke, hvor jeg nu står.

FRØKEN HESSEL. Og ved du så visst, hvad hun kunde

blevet dig, hun, som du valgte i mit sted.

KONSUL BERNICK. jeg ved iaUald at hun intet er blevet

for mig af det, jeg trængte til. Du vil sige at skylden er min

— men hvad hjælper det. Og hun måtte dog være kommen

mig imøde, måtte have delt mine interesser, måtte have nu og da

kastet ind i mig et glimt af dette usammenhængende springende

i betragtningen, som en mand vel ikke ligcfrem kan bruge for

sin gcrning. men som dog virker vækkende og rensende på

hele hans retning. Det er denne evne, som kvinderne hos os

ikke får lov til at gore gældende, de fleste har den ikke engang,

du Lona — ikke en blandt tusend har. har mod til at være

som du —
FRØKEN HESSEL. Det vil sige — at være sig selv.
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KONSUL BERNICK. Ja, og være, hvad en mand dybest til-

trænger. Derfor har jeg aldrig følt tilfredshed i lykkens dage,

aldrig den æggende kraftforøgelse som kan ligge i modgang;

det hele har været en samling af smålige ærgrelser eller af små-

lige flade triumfer — ligesom den, der nu forestår —
FRØKEN HESSEL. Også den?

KONSUL BERNICK. Så dybt er jeg ikke sunken at den

tomme flitter skulde dække over hvad jeg lønligt må sige mig selv.

FRØKEN HESSEL. Og hvorfor bryder du så ikke med al

denne hulhed?

KONSUL BERNICK. Det forstår du ikke. Du kender ikke

den drift som en mand har til at virke og udrette noget her i

verden. I kvinder har det på en anden vis; I trænger til noget

at elske, om ikke andet, så dog en kat eller en hund eller en

kanarifugl. Du mener jeg virker for egen fordel, men det er

ikke så; hvad jeg har udrettet, har bragt mig fordel, det er

sandt, men det er ikke derfor at jeg har virket — jeg har villet

være det første — men jeg ved også at dermed er samfundet

bedst tjent.

FRØKEN HESSEL. Og du selv? Hvad tilfredsstillelse brin-

ger det dig?

KONSUL BERNICK. Ingen; hele denne forløjede generation

må gå tilgrunde; men der vokser op en slægt efter os; det er

min søn jeg arbejder for; det er for ham jeg lægger et grund-

lag tilrette; der vil komme en tid da der lægger sig sandhed

ind i samfundslivet og på den skal han grunde en lykkeligere

tilværelse, end hans fader —
FRØKEN HESSEL. Med en løgn til underlag? Betænk, hvad

det er du giver ham i arv —
*)

må dog forbandelsen vige. Jeg er gåt hundrede gange videre,

*)Her er under afskrivningen et par linjer udfaldt i Ibsens manuskript,

se VI 15515-18 [III 47030 3i]
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end du aner; men det gode kan vende sig til ondt og således

kan vel også det onde — ; hvorfor kom I her? Jeg viger ikke;

kan ikke vige; det skal ikke lykkes jer at få knust mig —
HILMAR TØNNESEN (iisomt fra hojre.» Men dette er jo — Betty,

Betty

!

KONSUL BERNICK. Hvad nu? Kommer de allerede?

HILMAR TØNNESEN. Nej visst ikke; men jeg må nødven-

dig tale med nOgen (ud gennem den overste dor tilhujrehenstrel.)

FRØKEN HESSEL. Bernick, du taler om at vi kom for at

knuse dig. Så lad mig sige dig. hvad han er, denne forlorne

søn, som dette eders moralske samfund skyr som en pestbefængt.

Han kan undvære jer; han er rejst.

KONSUL BERNICK. Men han kommer igen.

FRØKEN HESSEL. Han kommer aldrig igen; og du ved

intet. Han er rejst for stedse og Dina med ham.

KONSUL BERNIGK. Rejst? Dina rejst med ham!

FRØKEN HESSEL. Ja, som hans hustru, uden prest og

vielse; således slår han eders samfund i ansigtet, ligesom jeg

engang — nå —
KONSUL BERNICK. Rejst; hun også med Indian Girl -

FRØKEN HESSEL. Nej; så dyr en fragt betroede han ikke

til disse afskum; han er rejst med ..Oljebladet —

"

KONSUL BERNICK. Ah; og altså — forgæves — (råber ind af

deren» Krap — stands Indian Girl — den må ikke sejle iaften —
FULDMÆGTIG KRAP (indenfor. Indian Girl står alt tilhavs,

herr konsul —
KONSUL BERNICK. Forsent — og uden nytte.

FRØKEN HESSEL. Hvad mener du —
KONSUL BERNICK. Intet, intet — vig fra mig, du hæv-

nens ånd.

FRØKEN HESSEL. Hm! Se her, Bernick; Johan lader dig

sige, at han skænker dig det navn og rygte, som han engang

lånte dig; se her holder jeg dine breve i min hånd —
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KONSUL BERNICK. Du har dem! Og nu — nu vil du —
allerede iaften — kanske når festtoget —
FRØKEN HESSEL. Hvor lidet du kender mig tilbunds, Kar-

sten — se her — her river jeg dine breve sønder, nu er der

intet, som vidner imod dig — uden din egen samvittighed; nu

er du tryg — vær nu også lykkelig — om du kan —
KONSUL BERNICK. Lona — hvorfor gjorde du ikke før;

nu er det for sent — nn har du forstyrret hele mit liv — jeg

kan ikke leve efter denne dag —
FRØKEN HESSEL. Hvad er der sket?

KONSUL BERNICK. Spørg mig ikke I Ikke leve! Jo, jeg

vil -— leve, leve — virke — det er dyrekøbt nok.

FRØKEN HESSEL. Karsten!

HILMAR TØNNESEN liisomt fra venstre.) Ingcn at finde! Borte!

Ikke Betty heller!

KONSUL BERNICK. Hvad er det!

HILMAR TØNNESEN. Jeg kan ikke sige dig det —
KONSUL BERNICK. Tal, siger jeg —
HILMAR TØNNESEN. Nu vel — Olaf er rømt med ..Indian

Girl".

KONSUL BERNICK. Rømt— og med Indian Girl— nej, nej—
FRØKEN HESSEL. Ah ja — nu forstår jeg — han gik nys

her igennem og —
KONSUL BERNICK (i døren tiivenstre) Krap — stands Indian

Girl for enhver pris!

FULDMÆGTIG KRAP. Umuligt, herr konsul - allerede

tilsøs —
KONSUL BERNICK. Og min søn er ombord.

FULDMÆGTIG KRAP. Hvad siger De?

GROSSERER RUMMEL. Løbet bort; ikke muligt —
KØBMAND SANDSTAD. Han vil blive vist tilbage.

HILMAR TØNNESEN. Nej, nej, han skriver at han skjuler

sig i lasten til de er i rum sø.
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KONSUL BERNICK. Jeg ser ham aldrig mere.

GROSSERER RUMMEL. Å hvad snak; et stærkt godt skib;

nylig repareret —

•

KØBMAND VIGELAND. — fra Deres eget værft, herr

konsul —
KONSUL BERNICK. Jeg ser ham aldrig mere, siger jeg

— (lytter) hvad er det?

GROSSERER RUMMEL. Musik. Nu kommer festtoget.

KONSUL BERNICK. Jeg kan ikke, jeg vil ikke modtage

nogen.

GROSSERER RUMMEL. Hvad tænker du på? Det går umu-

ligt an.

KØBMAND SANDSTAD. Umuligt, her konsul — foretagendet

står ikke på faste fedder endnu -— betænk hvad der står på spil

for Dem.

KONSUL BERNICK. Hvad gælder alt det nu for mig. Hvem
har jeg nu at arbejde for?

FRØKEN HESSEL. Samfundet, svoger, samfundet.

GROSSERER RUMMEL. Ja, det var et sandt ord.

KØBMAND SANDSTAD. Og vi andre; konsulen glemmer

da vel ikke at —
MARTA (fra venstre.) Nu kommer de ; men Betty er ikke hjemme —
KONSUL BERNICK. Ikke hjemme? Der ser du, Lona; på

en aften som denne; ingen støtte hverken i glæde eller i sorg —
GROSSERER RUMMEL. Op med gardinerne; flere lys; op vi 161»

med alle gardinerne; hjælp mig herr Sandstad! [III 473^

KONSUL BERNICK. Og nu hovedopgoret med mit samfund vi 174'^

og med min samvittighed. Betty, fat dig og bær hvad der nu I"'**'" I

konmicr. — Der blev sagt at slette elementer har forladt os

laften — ; jeg kan tilføje, hvad man ikke ved; den mand. man

21 Henrik Ibien : Kftcrladle kkrifler H.
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sigtede til, er ikke rejst alene — med ham fulgte som hans

hustru —
FRØKEN HESSEL. Dina Dorf!

ADJUNKT RØRLUND. Hvad!
istor bevægelse blandt mængden.)

ADJUNKT RØRLUND. Flygtet — løbet bort, umuligt!

KONSUL BERNICK. Som hans hustru, uden både prest og

vielse, og dog siger jeg at jeg sætter dette ægteskab højere

end mangt blandt os, hvor alle former er iagttagne — og jeg

tilføjer mere — hatten af for den mand — thi han har høj-

modig tåget en andens brøde på sig — mine medborgere, jeg

vil ud af usandheden — De skal vide alt — jeg var for fem-

ten år siden den skyldige —
FRU BERNICK. O, Karsten, tak, tak.

FRØKEN HESSEL. Der vandt du endelig dig selv.

(hviskende forbauselse blandt mængden)

KONSUL BERNICK. Se så; nu står vi på ren fod med

hverandre; det vil nu vise sig om femten års virksomhed kan

udslette en ungdomsforvildelse — enhver, der føler sig ren, kaste

den første sten; men ingen afgørelse iaften ; jeg beder enhver

gå til sit — at samle sig — bort med al festpragt — det vil

I føle, er ikke her på sin plads —
ADJUNKT RØRLUND. Visselig ikke — nå, jeg takker Gud

— det havde været et forgæves offer — Ja, mine herrer, jeg

tænker det er bedst vi —
(meddelelsen går hviskende fra mund til mund ; mængden fjerner sig i lydløs stilhed.)

KONSUL BERNICK. Betty, dette var dig et tungt slag.

FRU BERNICK. Dette er den gladeste fest i femten år.

KONSUL BERNICK. Hvorledes? Har du —

?

FRU BERNICK. Vidst alt.

KONSUL BERNICK. Vidst —

?

FRU BERNICK. Fra aftenen før vor bryllupsdag. Det var

hendes hævn.
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KONSUL BERNICK. Vidst — og dog tiet?

FRU BERNICK. O. hvorfor har du tiet, Karsten? Hvorfor

har du aldrig holdt mig værdig til at tilgive et forvildet øjeblik?

KONSUL BERNICK. Fordi jeg aldrig har kendt dig før iaften.

Men lad ham nu komme!

FRU BERNICK. Ja, ja; du skal få ham. — Herr Krap —
(uler sagte med ham; han går ud gennem havedøren.)

KONSUL BERNICK. Tak. Lona: du har reddet det bedste

i mig.

FRØKEN HESSEL. Var det andet, jeg vilde?

KONSUL BERNICK. Hvorledes'- Ikke had; — ikke hævn?
FRØKEN HESSEL. Gammel kærlighed ruster ikke.

KONSUL BERNICK. Lona!

FRØKEN HESSEL. Abelone.

KONSUL BERNICK. O, hvorved har jeg jammerlige fejge

karl fortjent —
FRØKEN HESSEL. Ja, dersom vi kvinder spurgte efter for-

tjenesten, Karsten —
(AL'NE kommer med OLAF fra haven.)

KONSUL BERNICK. Olaf!

OLAF. Fader, jeg skal aldrig

KONSUL BERNICK. Aldrig gore det mere? Jo, du skal —
men ikke hemmeligt hor, gut — herefter skal du få lov til

at være dig selv —
OLAF. Ikke samfundets stotte?

KONSUL BERNICK. Nej, nej; dig selv, horer du; lad det

så gå som det kan. Og De, Aune —
AUNE. Jeg ved det. herr konsul jeg har min afsked

KONSUL BERNICK. Vi bliver sammen, Aune — ; tilgiv mig —
AUNE. Hvorledes; skibet sejler ikke.

KONSUL BERNICK. Gud være lovet for det; og - tilgiv

mig - imorgen rna det efterses - - kanske en ny reparaiion

turde være nodvendig
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AUNE. Kanske.

KONSUL BERNICK. Ja, ja, her er meget at reparere. God-

nat. Aune'

AUNE. Godnat, herr konsul — og tak, tak, tak. (ud tii hajre.)

FRU BERNICK. Nu er de alle borte.

KONSUL BERNICK. Og vi er alene. Alle lys er slukket i

vinduerne —
FRU BERNICK. Vilde du ønske dem tændt igen?

KONSUL BERNICK. Ikke for nogen pris i verden. O, kom

nærmere, tættere omkring mig — jeg er bleven ung igen! Kom,

Betty — kom, Olaf — og du, Marta — jeg har ikke set dig

i alle disse år, synes jeg — vort samfund er et samfund af

pebersvendsjæle — vi ser ikke kvinden — og du, Lona — ja

det står fast — du rejser ikke fra os —
FRØKEN HESSEL. Nej, hvor kunde jeg forsvare at rejse

fra jer unge folk, som skal begynde at sætte bo. Er jeg ikke

fostermoder — jeg og du Marta vi to gamle tanter — hvad

ser du efter?

MARTA. Hvor himlen klarner — ; hvor det lysner i vejret —
„01jegrenen" har lykken med sig.

FRØKEN HESSEL. Og lykken ombord —
KONSUL BERNICK. Og vi, vi har en lang alvorlig arbejds-

dag ivente — jeg mest — men lad den komme — slut jer

blot tæt om mig, I stærke trofaste kvinder — et har jeg lært

idag: det er I kvinder, som er samfundets støtter —
FRØKEN HESSEL. Da har du lært en skrøbelig visdom,

VI 181 '2 svoger, (griber hans hånd) — Sandhedens og frihedens ånd, — det

[III 482'''] t^r samfundets støtter.
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Optegnelser til nutids-tragedien.

Rom, 19. 10. 78.

Der er to slags åndelige love, to slags samvittigheder, en i

manden og en ganske anden i kvinden. De forstår ikke hin-

anden; men kvinden dommes i det praktiske liv efter mandens

lov, som om hun ikke var en kvinde men en mand.

Hustruen i stykket ved tilslut hverken ud eller ind i hvad

der er ret eller uret; den naturlige følelse på den ene side og

autoritetstroen på den anden bringer hende ganske i vildrede.

En kvinde kan ikke være sig selv i nutidens samfund, der

er et udelukkende mandligt samfund, med love skrevne af mænd

og med anklagere og dommere der dommer den kvindelige færd

fra mandligt standpunkt.

Hun har hegåt falsk, og det er hendes stolthed; thi hun har

gjort det af kærlighed til sin mand, for at redde hans liv. Men

denne mand står med al hverdagslig hæderlighed på lovens

grund og ser sagen med mandligt øje.

Sjælekampe. Trykket og forvirret under autoritetstroen taber

hun troen på sin moralske ret og evne til at opdrage sine born.

Bitterhed. Hn moder i nutidens samfund, ligesom visse insekter

gå hen og do når hun har gjort sin pligt til slægtcns forplan-

teise. Kærlighed til livet, til hjemmet, til mand og born og

slægt. Fra og til kvindelig afrysten af tankerne. Pludselig til-
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bagevendende angst og rædsel. Alt må bæres alene. Kata-

strofen nærmer sig ubønhørligt, uafvendeligt. Fortvivlelse, kamp

og undergang.

[Krogstad har handlet uhæderligt og blev velholden derved, nu

hjælper velstand ham ikke; han kan ikke genvinde æren.]

PERSONERNE:

Stenborg, departementsfuldmægtig.

Nora, hans hustru.

Frøken [Fru] Lind [, enke].

Sagfører Krogstad.

Karen, barnepige hos Stenborgs.

Stuepigen sammesteds.

Et bybud.

Stenborgs tre små børn.

Doktor Hank.

SCENEGANG.
FØRSTE HANDLING.

En hyggeligt men ikke pragtfuldt indrettet stue. En dør til

højre i baggrunden fører ud til forstuen; en anden dør til ven-

stre i baggrunden fører ind til husherrens værelse eller kontor,

der ses, når døren åbnes. Ild i kakkelovnen. Vinterdag.

Hun kommer fornøjet nynnende ind fra baggrunden; hun er

klædt i ydertøj og bærer på en hel del pakker, har gjort ind-

køb. Idet hun åbner døren, ser man ude i forstuen et bybud,

som bærer et juletræ. Hun: Lad det stå der sålænge. (tager

portemonæen op) Hvormeget? Budet: Femti øre. Hun: Der

er en krone. Nej, behold det hele. Budet takker og går. Hun

vedbliver at nynne og le stille fornøjet imedens hun åbner for-

skellige af de medbragte pakker. Råber ind, om han er hjemme?
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Ja! Først samtale gennem den lukkede dør, derpå åbner han og

taler vidre med hende idet han for det meste vedbliver at ar-

bejde stående ved sin pult. Det ringer på gangdøren; han vil

ikke forstyrres; lukker sig inde. Stuepigen åbner indgangsdøren

for fruens tilreisende veninde. Glædelig overraskelse. Gensidig

redegørelse for sagernes stilling. Han har fåt posten som direktør

i den nye aktiebank og skal tiltræde fra nytår; alle økonomiske

bekymringer er nu forbi. V^eninden er kommen til byen for at

søge en liden ansættelse på et kontor eller hvad der kunde falde.

Fruen giver hende godt håb, er viss på at alt vil gå godt. Pigen

åbner indgangsdøren for inkassatoren. Fruen forskrækket; nogle

få replikker veksles; han vises ind i kontoret. Fruen og veninden;

inkassatorens forholde berøres. Husherren kommer i overfrakke;

har ladet inkassatoren gå ud den anden vej. Samtale om ven-

indens anliggender; betænkelighéder fra hans side. Han og ven-

inden går; fruen følger dem til forstuen; barnepigen kommer
med børnene. Moder og børn leger. Inkassatoren kommer. Fruen

lader børnene gå ind til venstre. Stor scene mellem hende og

ham. Han går. Husherren kommer; har mødt ham på trappen;

utilfreds; vil vide, hvad han atter kom for? Protektion? Ingen

intriger. Fruen udspørger ham forsigtigt. Strenge lovens svar.

Ind i sit værelse. Hun (atter igen, som da inkassatoren gik)

Men det er jo unuiligt. Jeg gjorde det jo af kærlighed!

SCENEGANG.

ANDEN HANDLING.

Årets sidstc dag. Middagstid. Nora og den gamle barnepige.

Nora. dreven af uro, klæder sig på for at gå ud. Ængstelige

sidespørgsmål af alle slags antyder at hun omgåes med tanken

om at dø. Søger at forjage tankerne, slå det hen, håber på

at et eller andet kan indtræfTe. Men hvad. Barnepigen ind til
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venstre. — Stenborg fra sit værelse. Kort samtale mellem ham

og Nora. — Barnepigen ind igen ; søger Nora ; det mindste

barn græder. Misfornøjede spørgsmål fra Stenborgs side ; barne-

pigen bort; Stenborg vil ind til børnene. — Doktor Hank kommer.

Scene mellem ham og Stenborg. — Nora kommer snart tilbage;

hun har vendt om; angsten har drevet hende tilbage til huset.

Scene mellem hende, doktoren og Stenborg. Stenborg ind i sit

værelse. — Scene mellem Nora og doktoren. Doktoren går. —
Nora alene. — Fru Linde kommer. Scene mellem hende og

Nora. — Sagfører Krogstad kommer. Kort scene mellem ham,

fru Linde og Nora. Fru Linde ind til børnene. — Scene mellem

Krogstad og Nora. — hun bønfalder og trygler for sine små børns

skyld; forgæves. Krogstad går. Man ser at brevet udenfra

falder i brevkassen. — Fru Linde kommer ind igen efter et kort

ophold. Scene mellem hende og Nora. Halv tilståelse. Fru

Linde går. — Nora alene. — Stenborg kommer. Scene mellem

ham og Nora. Han vil tømme brevkassen. Bønner, spøg, over-

talelser halv skelmske. Han lover at lade forretningerne hvile

nytårsdagen over; men kl: 12 midnat — ! Bort. Nora alene.

Nora (ser på uhret:) Klokken er fem. Fem; — syv timer til

midnat. Fireogtyve timer til imorgen midnat. Fireogtyve og syv

— en og tredive. En og tredive timer at leve i.
—

TREDJE HANDLING.

(Man hører dæmpet dansemusik fra etagen ovenpå. En lampe

brænder på bordet. Fru Linde sidder i en lænestol og blader

adspredt i en bog, forsøger at læse, men synes ikke at kunne

holde tankerne samlet; et par gange ser hun på sit uhr. Nora

kommer ned fra selskabet; uro har drevet hende; overraskelse

ved at træffe fru Linde, som foregiver at hun vilde se Nora

pyntet. Helmei kommer, utilfreds med hendes bortgang, for at
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hente hende tilbage. Doktoren ligeså, men for at tåge afsked.

Fru Linde er imidlertid gået ind i sideværelset til højre. Scene

mellem Doktoren. Helmer og Nora. Han går tilsengs, siger han,

for ikke mere at stå op igen; de skal ikke se til ham; der er

uskønhed over dodssengen. Han går. Helmer går ovenpå med

Nora igen efterat denne har vekslet nogle afskedsord med fru

Linde. Denne alene. Derpå Krogstad. Scene og udtalelse mellem

dem. Begge bort. Nora med hornene. Derpå hun alene. Så

Helmer. Han tager brevene ud af kassen. Kort scene; godnat;

han ind i sit værelse. Nora forvildet bereder sig til det af-

gørende; er allerede ved døren da Helmer kommer med det

åbne brev i hånden. Stor scene. Det ringer. Brev til Nora fra

Krogstad. Slutningsscene. Skilsmisse. Nora forlader huset. —
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FØRSTE AKT. vi is?'

[1V9'1
(En hyf>£eIiKt og smagfuldt men ikke kostbart indrettet stue. En dor til hojre ! baggrun-

den ferer ud til forstuen; en anden dor til venstre i baggrunden forer in d til St^nborgs arbeids-

værelse. .Midt på væggen til venstre dør til bornekammeret ; i forgrunden på samme side

sofa, bord og lænestole På v«ggen til hojre, noget tilbage en dor og længere fremme en

hvid stentøjsovn med et par lænestole og en gyngestol foran. Vinterdag. Tæppe på gulvet;

ild i ovnen.)

Der ringes ude i forstuen; lidt efter horer man at der bliver lukket op. FRUSTENBORG
kommer fomøjel nynnende ind i stuen ; hun er klædt i ydertoj og bærer en tiel del pakker,

som hun læeger på en stol til hojre. Idet hun åbner duren ser man ude i forstuen et bybud,

som bærer et juletræ og en kur\', hvilket han giver til sluepigen, som har lukket op for dem.)

FRU STENBORG (tii pigen.) Gem juletræet godt, Kristine! Bøn-

nene må endelig ikke få se det for imorgen. (tii budet: tager portemonæen

frem» HvoF meget ?

BYBUDET. Femti ore.

FRU STENBORG. Der er en krone. Nej, behold det hele.

iRudcl takker og går. Kruen lukker doren. Hun vedbliver at nynne og le stille fornojct imedens

hun ttger rejseiojet af.)

FRU STENBORG dytter ved (iin mand., dor.) Jo, han cr hjemmc.
• nynner igen I

STH!NBORG (indenfor.) Er det lærkefuglen som kvidrcr derude?

FRU STENBORG (Ifærd med «i åbnenogle «r pakkerne.) Ja, det Cf dct.

STF^NBORG. Er det ekornet, som rumsterer der?

FRU STENBORG. Ja.

STENBORG. Når kom ekornet hjem?

FRU STENBORG. Nu netop. Kom herud, Thorvald, så skal

du få se, hvad jeg har kobt.
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STENBORG. Ikke forstyr! (lidt efter; åbner døren og ser ind, med pennen i

hånden.) Købt, sigcr du? Alt dct der? Har nu lille spillefuglen

været ude og sat penge overstyr igen!

FRU STENBORG. Ja men, Thorvald, iår må vi dog virkelig

slå os lidt løs. Det er jo den første jul, da vi ikke behøver at spare.

STENBORG. Å, ved du hvad, ødsle kan vi ikke.

FRU STENBORG. Jo, Thorvald, lidt kan vi nok ødsle nu.

Ikke sandt? Nu får du jo en stor gage og kommer til at tjene

mange, mange penge.

STENBORG. Ja, fra nytår af; men så går der et helt fjer-

dingår før gagen forfalder.

FRU STENBORG. Pyt; vi kan jo låne så længe.

STENBORG. Nora! (kommer ind i stuen.) Du ved, hvad jeg tænker

i det stykke. Ingen gæld! Aldrig låne! Det må være en afgjort

sag imellem os. (tager hende om livet.) Spillefuglen er sød; men den

bruger svært mange penge. Det er utroligt, hvor kostbart det

er for en mand at holde spillefugl.

FRU STENBORG. Å, fy, hvor kan du dog sige det? Jeg sparer

dog virkelig alt hvad jeg kan.

STENBORG (ler.) Ja, det var et sandt ord. Alt, hvad du kan.

Men du kan slet ikke.

FRU STENBORG (nynner og smiler stille fornojet) Hm, du skulde bare

vide hvor mange udgifter vi lærker og ekorne har, Thorvald!

STENBORG. Du er en besynderlig liden en, du Nora!

Sidder her mangen gang til langt ud på natten og træller med

arkskriverarbejde for at tjene de få kroner, som det kan kaste

af sig; og så — på samme tid — pengene blir tidt ligesom borte

mellem hænderne på dig uden at du ved hvor du gør af dem.

Men dette skal have en ende, Nora. Med arkskriveriet, mener

jeg. Sligt er ikke noget for små glade lærkefugle; og nu be-

høves det heller ikke.

FRU STENBORG (klapper i hændeme.) Nej, ikke saudt, Thorvald,

det behøves ikke længer! Å, hvor det er dejligt at høre! (tager
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ham under armen) Nu skal jcg sigc dig, hvoHcdes jcg havdc tænkt

vi skulde indrette os, Thorvald. Så snart julen er over — (det

ringeri forstuen» Uf, dcr ringer det. Her kommer visst nogen. Det

var da kedeligt.

STENBORG. For visitter er jeg ikke hjemme; husk det. (han

gir ind i sit arbeidsværelse og lukker døren.)

(FRU STKNBORG rydder lidt op I værelset. Stuepigen éhner duren til entreen.)

STUEPIGEN. Frue, her er en fremmed dame —
FRU STENBORG. Vær så god; kom ind.

(FRØKEN (FRL'| LIND, i rejsetoi, kommer ind i stuen. Pigen lukker doren.)

|(Det ringer igen. Kort ordskifte med DOKTOREN.)]

FRØKEN [FRI] LIND (lidt forsagt og noiende.) Goddag, Nora!

FRU STENBORG. Goddag

FRØKEN [FRU! LIND. Du kender mig nok ikke igen.

FRU STENBORG. Nej -
;

jo visst, jeg synes nok — . (udbry-

dendei Hvad I Kristine, er det virkelig dig?

FRØKEN LIND. Ja, det er mig.

FRU STENBORG. Kristine! Og jeg, som ikke kendte dig (igenl!

Men hvor kunde jeg også -
. Hvor du er bleven forandret, Kristine!

FRØKEN LIND. Ja, det er jeg visstnok; i otte lange år

FRU STENBORG. Er det så længe siden vi såes? Ja, det

er det jo også. Å, det har været en lykkelig tid, kan du tro!

Og nu er du altså kommen herind til byen?

FRØKEN LIND. Jeg kom netop imorges.

FRU STENBORG. For at more dig i julen, naturligvis. Å,

hvor det er dejligt. Ja, more os, det skal vi rigtignok. Men
tag dog overtojet af. Du fryser dog vel ikke? (hjæipcr hmdc i Se

så! Nu sætter vi os hyggeligt her ved ovnen. Nej, i lænestolcn

dcr. Her i gyngestolen vil jeg sidde. (Krihcr hendes hamder i Ja. nu

har du jo dit gamle ansigt igen; det var bare i det forsto («je-

blik . Lidt blcgcre er du dog bleven, og kanske lidt magrere.

FRU LIND. Og meget meget ældre, Nora!

FRU STENBORG. Ja, kanske lidt ældre; bitte bitte lidt; slet

ikke meget. ih.,Mcr piud-eiig mdc, «ivc.riiKii Å, men jeg tankclusc men-
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neske, som sidder her og snakker! Søde, velsignede Kristine, kan

du tilgive mig?

FRU LIND. Hvad mener du, Nora?

FRU STENBORG (sagte.) Stakkels Kristine, du er jo bleven

enke.

FRU LIND. Ja, for tre år siden.

FRU STENBORG. Å. jeg vidste det jo nok; jeg læste det jo

i aviserne. Å. Kristine, du må tro, jeg tænkte ofte på at skrive

dig til i den tid; men altid opsatte jeg det, og altid kom der

noget ivejen.

FRU LIND. Kære Nora, det forstår jeg så godt.

FRU STENBORG. Nej, det var stygt af mig, Kristine. Å,

du stakkel, hvor meget du visst har gået igennem. — Og han

efterlod dig jo ikke noget at leve af?

FRU LIND. Nej.

FRU STENBORG. Og ingen born?

FRU LIND. Nej.

FRU STENBORG. Slet ingen ting altså?

FRU LIND. Ikke engang en sorg eller et savn til at tære på.

FRU STENBORG (ser vantro på hende.) Ja mcu, Kristine, hvor kan

det være muligt?

FRU LIND (smiler tungt og stryger hende over håret.) Å, det hænder

undertiden, Nora!

FRU STENBORG. Så ganske alene. Hvor det må være for-

færdelig tungt for dig. Jeg har tre dejlige børn. Ja, nu kan

du ikke få se dem, for de er ude med pigen. Men nu må du

fortælle mig alt —
FRU LIND. Nej, nej, nej, fortæl heller du.

FRU STENBORG. Nej, du skal begynde. Idag vil jeg ikke

være egenkærlig. Idag vil jeg tænke bare på dine sager. Men

et må jeg dog sige dig. Ved du den store lykke, som er hændt

os i disse dage?

FRU LIND. Nej. Hvad er det?
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FRU STENBORG. Tænk, min mand er bleven direktor i Aktie-

bankenl

FRU LIND. Din mand? Å. hvilket held —

!

FRU STENBORG. Ja. umådeligt! Nu går han ud af det kede-

lige departement, hvor de betaler så slet. For han skal tiltræde

i banken allerede til nytår, og da får han en stor gage og mange

procenter. Herefter kan vi leve ganske anderledes end før;

ganske som vi vil. Å. Kristine, hvor jeg glæder mig! Ja, for

det er dog dejligt at have dygtig mange penge og ikke behove

at gøre sig bekymringer. Ikke sandt?

FRU LIND. Jo, ialfald måtte det være dejligt at have det

nødvendige.

FRU STENBORG. Nej, ikke blot det nodvendige, men dygtig,

dygtig mange penge.

FRU LIND. «smiler.! Nora, Nora, er du endnu ikke bleven for-

nuftig? I skoledagene var du en stor ødeland.

FRU STENBORG (ler stiiie.) Ja, det siger Thorvald endnu.

(truer med finRcren. I Men Nora, Nora cr ikke så gal, som I tænker.

Å. vi har sandelig ikke havt det så, at vi har kunnet odsle. Vi

har måttet arbejde begge to.

FRU LIND. Du også?

FRU STENBORG. Ja, med småting, med arkskrivning og brode-

rier og sådant noget. Men mest han naturligvis. I det første

år, vi var gift, overanstrængte han sig aldeles. Så erklærede læ-

gerne det for nødvendigt at han rejste til syden.

FRU LIND. Ja, I opholdt jer jo et helt år i Italien?

FRU STENBORG. Det var en vidunderlig dejlig rejse, kan

du tro. Og den frelste Thorvalds liv. Men den kosted svært

mange penge, Kristine.

FRU LIND. Det kan jeg nok tænke mig.

FRU STENBORG. Tolv hundrede specier kosted den. Det

er mange penge du.

22 Henrik Ibien : F.fterlidic «krifter U.
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FRU LIND. Ja, men det er jo i sådanne tilfælde en stor

lykke når man har dem.

FRU STENBORG. Ja, jeg skal sige dig, vi fik dem nu af faer.

FRU LIND. Ah sådan. Det var netop på den tid din fader

døde, tror jeg.

FRU STENBORG. Ja, Kristine, det var netop da. Og tænk

dig, jeg kunde ikke rejse til ham og pleje ham. Jeg måtte jo

blive her hos Thorvald; han var jo også syg dengang. Min gode

kære fader! Jeg fik aldrig se ham mere, Kristine! Å, det er

det tungeste jeg har oplevet siden jeg blev gift.

FRU LIND. Men så rejste I altså til Italien?

FRU STENBORG. Ja, da havde vi jo pengene; og lægerne

skyndte på os. Så rejste vi tre uger efter.

FRU LIND. Og din mand kom aldeles helbredet tilbage?

FRU STENBORG. Frisk som en fisk. [FRU LINDE. Men var

det ikke doktoren — ?] Han har aldrig havt en syg time siden.

Kun skal han være forsigtig, siger doktoren, og vogte sig for

alle slags sindsbevægelser. Og det skal nok jeg sørge for. Å,

nu vil det være så let. Han skal ingen bekymringer og ingen

ærgrelser få. Jeg og børnene skal gore ham det så hyggeligt.

(springer op og klapper i hænderne) O Gud, Gud, Kristiue, det er dog

vidunderlig dejligt at leve og være lykkelig! Å, men det

er dog afskyligt af mig —
; jeg taler jo bare om mine egne

sager (sætter sig på en skammel tæt ved hende og griber hendes hænder.) A, dU må
ikke være vred på mig! — Sig mig, er det virkelig sandt at

du ikke holdt af din mand? Hvorfor tog du ham da?

FRU LIND. Min gamle moder leved endnu; og hun var

sengeliggende og hjælpeløs. Og så havde jeg mine to yngre

brødre at sørge for. Jeg syntes ikke det var forsvarligt at vise

hans tilbud tilbage.

FRU STENBORG. Nej, nej, det kan du have ret i. Han

var altså rig dengang?
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FRU LIND. Han var ganske velstående, tror jeg. Men det

var usikre forretninger, Nora. Da han dode, gik det hele over-

styr og der blev ingenting tilbage.

FRU STENBORG. Og så —

?

FRU LIND. Ja, så måtte jeg slå mig igennem med en liden

handel og en liden skole og hvad jeg ellers kunde finde på.

Hele mit liv siden den tid har været en eneste lang, tung. an-

strængt arbejdsdag. Min gamle moder behøver jo ikke mere for

hun er jo gået bort, som du vel ved. Men med begge gutterne

har jeg nu de sværeste år igen ; de skal nu op i de hojere

klasser; skolepengene, alle deres fornødenheder stiger, (står uroiig

op.) Det går ikke længer derborte i den lille afkrog, Nora! Derfor

var det jeg rejste herind. Her skal det jo nu være blevet bedre

for os fruentimmer. Jeg må se at skaffe mig noget kontorarbejde,

— en fast post -

FRU STENBORG. Å, men, Kristine, det er så forfærdelig

anstrængende; og du ser allerede så anstrængt ud iforveien.

Det vilde være meget bedre om du kunde komme til et bad.

FRU LIND. Jeg har ingen fader, som kan forære mig —
reisepenge. Nora!

FRU STENBORG (rcjscr sij;.) Å. vær ikke vred på mig!

FRU LIND. Kære Nora, vær ikke du vred på migl Det er

det værste ved en stilling som min, at den afsætter så megen

bitterhed i sindet. Man bliver egenkærlig; man nodes til at være

om sig på alle kanter. Da du talte om den lykkelige forandring

i eders stilling, vil du tro det? Jeg glæded mig ikke på

eders vegne men på mine.

FRU STENBORG. Hvorledes det? Å, jeg forstår dig. Du

mener, min mand kunde kanskc gitre noget for dig.

FRU LIND. Ja. det tænktc jeg mig.

FRU STENBORG.^ Det skal han også. Kristine. Jeg er viss

på at han gør det. Jeg skal plage ham, ser du. Han skal ikke

få fred for mig før han har fundct på et eller andet.
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FRU LIND. Hvor det er smukt af dig, Nora, at du er så

ivrig for min sag, — dobbelt smukt af dig, som kender så lidet

til livets byrder og besvær.

FRU STENBORG. Jeg — ? Jeg kender så lidet til —

?

FRU LIND. (smilende.) Nå, Herrcgud, — den smule arkskriv-

ning og sådant noget — . Du er et barn, Nora.

FRU STENBORG (kaster på nakken og går opover guUet.) Det Skulde du

ikke sige så overlegent.

FRU LIND. Så?

FRU STENBORG. Du er ligesom de andre. I tror allesammen

at der ikke er noget alvor ved mig —
FRU LIND. Nå, nå —
FRU STENBORG. — at jeg ikke har prøvet noget i denne verden.

FRU LIND. Kære Nora, du har jo nu nys fortalt mig alle

dine genvordigheder.

FRU STENBORG. Småtterier! (sagte.) Jeg har ikke fortalt dig

det store.

FRU LIND. Hvilket store? Hvad mener du?

FRU STENBORG. Du hovmoder dig over mig. Du er stolt

over at du har arbejdet så tungt og så længe for din gamle moder.

FRU LIND. Jeg hovmoder mig visselig ikke; men det er

sandt, jeg er stolt og glad når jeg tænker på at det blev mig

forundt at gøre min moders sidste levetid såvidt sorgløs.

FRU STENBORG. Og du vil også være både stolt og glad

når du engang får bragt dine brødre i en god stilling.

FRU LIND. Det mener jeg, jeg har ret til.

FRU STENBORG. Det mener jeg også. Men nu skal du

høre noget, Kristine. Jeg har også noget at være stolt og glad

over.

FRU LIND. Ja visst; — men hvorledes mener du det?

FRU STENBORG. Tal sagte. Thorvald er derinde. Han må
ikke for nogen pris i verden — ; der må ingen få det at vide,

Kristine; ingen, uden du.
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FRU LIND. Men hvad er det dog?

FRU STENBORG. Kom herhen. (fører hende hen tn kakkelovnen.) Jeg

har også noget at være stolt og glad over. Men det er der

ingen som aner. Jeg har reddet min mands liv.

FRU LIND. Reddet?

FRU STENBORG. Jeg fortalte dig jo om rejsen til Italien.

Thorvald kunde ikke have overstået det, hvis han ikke var kom-

men derned —
FRU LIND. Nu ja; din fader gav jer jo de fornødne penge.

FRU STENBORG (smiier.) Ja, det tror både Thorvald og alle

andre; men —
FRU LIND. Men —

?

FRU STENBORG. Far har ikke givet os en skilling. Det

var mig, som skaffed pengene tilveje.

FRU LIND. Du? Hele den store sum?

FRU STENBORG. Tolv hundrede specier. Hvad siger du

til det!

FRU LIND. Ja, men Nora, hvorledes var det muligt? Havde

du da vundet i lotteriet?

FRU STENBORG. Nej, det havde jeg såmæn ikke.

FRU LIND. Men hvor fik du dem da fra?

FRU STENBORG (smiler ok nynner fomojct.» Hm; tra la la la!

FRU LIND. For låne kunde du jo ikke.

FRU STENBORG. Så? Hvorfor ikke det?

FRU LIND. Nej, en kone kan jo ikke låne uden sin mands

samtykke.

FRU STENBORG (kaster paa nakken.) Å, når mau har lidt forret-

nmgsdygtighed, - og man bærer sig lidt klogt ad, så —
FRU LIND. Men. Nora. jeg begriber aldeles ikke —
FRU STENBORG. Det behover du jo heller ikke. Det er

jo sletikke sagt, at jeg har lånt pengene. Jeg kan jo have

fået dem på andre mådcr. Det kommer jo ikke sagen ved. ser

du. Men
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FRU LIND. Men hør nu her, kære Nora, har du ikke der

handlet ubesindigt?

FRU STENBORG. Er det ubesindigt at redde sin mands liv?

FRU LIND. Nej, men at du uden hans vidende —
FRU STENBORG. Men han måtte jo netop ikke vide noget!

Han måtte ikke engang vide, hvor farligt det stod til med ham.

Det var til mig lægerne kom og sagde at hans liv stod i fare;

at intet andet kunde redde ham, end en rejse til syden. Tror

du ikke, at jeg først forsøgte at lirke mig frem? Jeg talte til

ham om, hvor dejligt det vilde være for mig at få rejse til ud-

landet ligesom andre unge koner; og så slog jeg på, at han

gerne kunde optage et lån. Men da blev han næsten vred på

mig, Kristine. Han sagde at jeg var letsindig og at jeg aldeles

ikke forstod mig på alvorlige sager og at det var hans pligt

som ægtemand ikke at føje mig i nykker og luner — som jeg

næsten tror han kaldte det. Nå, redde ham måtte jeg jo; og

så var det jeg gjorde udvej —
FRU LIND. Og kom det aldrig til nogen opklaring mellem

ham og din fader?

FRU STENBORG. Nej aldrig. Faer døde netop i de samme

dage; jeg havde tænkt på at indvie ham i sagen og instruere

ham; men da han jo lå syg så — desværre, det blev ikke

nødvendigt.

FRU LIND. Og du har aldrig siden betroet dig til din mand?

FRU STENBORG. Nej, for Guds skyld, hvor kan du tænke

det! Han, som er så streng i det stykke, og som hader over

alt i verden det at sætte gæld. Nej, den sag er min store hem-

melighed, Kristine. Å, du kan tro, det har ikke været let for mig

at opfylde mine forpligtelser. Jeg skal sige dig, der er i for-

retningsverdenen noget som kaldes kvartalsrenter, og noget, som

kaldes afdrag, og de er altid så forfærdelig vanskelige at skaffe

tilveje. Så har jeg måttet spare lidt, hvor jeg kunde. Af hus-
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holdningspengene kunde jeg jo ikke lægge noget tilside; for

Thorvald måtte jo leve godt. Bomene kunde jeg jo ikke lade

gå dårligt klædt; hvad jeg fik til dem, syntes jeg, jeg måtte

bruge altsammen. De sode velsignede små —
FRU LIND. Så gik det altså ud over dine egne fornoden-

heder, Nora?

FRU STENBORG. Ja naturligvis. Jeg var jo den, som var

nærmest til det. Ak, det var min pynt og mine fornøjelser, det

gik ud over. Hvergang Thorvald gav mig penge til nye kjoler

og sådant noget, brugte jeg aldrig mere end det halve; kobte

altid de simpleste sorter. A. det var mangengang tungt, Kristine;

for det er dog dejligt at gå smukt klædt. (smiler) Og så kalder

han mig endda en odeland, og siger at pengene ligesom smelter

bort mellem mine hænder.

FRU LINDE. Hvor meget har du på den vis kunnet af-

betale?

FRU STENBORG. Ja det kan jeg ikke sige så nøje. Så-

danne forretninger, ser du, er det meget \'anskeligt at holde

rede på. Men det kan også være omtrent det samme. Nu

åbner der sig jo så mange udveje for mig; for nu kommer

vi jo til at leve ganske anderledes end for. O Gud, det

er dog dejligt at tænke på, Kristine! Sorglos! At kunne

være sorglos, ganske sorglos; at kunne lege og tumle sig med

hornene, at kunne have det smukt og nydeligt i huset. Og
tænk. så kommer snart våren med stor blå himmel. Og så

kan vi kanskc få rejse, på jernbaner og på store dampskibe,

og få se fremmede lande igen. Forste gang så jeg så lidt,

for da var jeg så angst for Thorvald. O, ja ja, det er rigtig-

nok vidunderligt at leve og være lykkelig! Og lykkelig skal du

også blive, Kristine; så lykkelig, som du kan blive, du stakkel,

som hverken har mand eller horn (det rinder udcnior.» |-I\em kan

det være?

FRU LINDE (rei.er »ig.) Dct cr kanske bedst jeg går.
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FRU STENBORG. Nej, bliv kun. Det er visst nogen, som

skal tale med Thorvald; man går ikke her igennem.

STUEPIGEN (i doren til forstuen.) Om forladclsc, frue; sagfører

Krogstad vil endelig tale med byråchefen —
FRU STENBORG (springer op.) Med min mand —

!

FRU LINDE (farer sammen.) Hvem er det I

PIGEN. Men jeg vidste ikke, siden doktoren er derinde —
FRU STENBORG (i forstuedøren.) Hvad vil De tale med min

mand om?

SAGFØRER KROGSTAD (i forstuen.) Bare om ting, som kan

være ganske ligegyldige for enhver anden, (ser fru Linde.) Men —
det er dog vel aldrig —
FRU STENBORG. Fru Linde, — fra vestlandet. Ja, gå De

kun ind til min mand ; De forstyrrer visst ikke. (tii pigen) Luk op

for herr Krogstad, dukke- forstuedoren og går igen hen til fru Linde.) Kcnder

du det menneske, Kristine?

FRU LINDE. Jeg har kendt ham — før jeg blev gift. Han

var en tid sagforerfuldmægtig henne på vor kant.

FRU STENBORG. Ja, det var han jo også.

FRU LINDE. Hvor han var forandret.

FRU STENBORG. Han har været meget ulykkelig gift.

FRU LINDE. Nu er han jo enkemand?

FRU STENBORG. Med mange born.

FRU LINDE. Og driver jo mange slags forretninger, siger man?

FRU STENBORG. Ja, man siger det. Men lad os ikke tænke

på forretninger. Det er så kedeligt.

(DOKTOR HANK kommer ud fra Stenborgs værelse.)

DOKTOREN (endnu i doren.) Nej uej. du ; jeg vil heller gå; jeg

ser lidt ind til fruen, (lukker doren og bemærker fru Linde.) Ah, ærbødige

tjener —
FRU STENBORG (forestiller.) Doktor Hank. Fru Linde.

DOKTOREN. Nå så? Deres gamle veninde — eller rettere
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sagt, Deres veninde fra gamle dage. Jeg tror, jeg så fruen, da

jeg kom. Og nu er De kommen herind til Julen? Ja, det gør

De såmæn ret i. Man bør nyde livet så godt man kan.

FRU STENBORG. Ja, ikke sandt. Doktor?

DOKTOREN. Nå, så det er vi dog enige i? Nej, men se,

det nye gulvtæppe. Gratulerer! Ja; et sådant smukt gulvtæppe

for exempel? Er nu det en luxus? Jeg siger nej, det er ikke.

Et sådant gulvtæppe forrenter sig, mine damer; med et sådant

gulvtæppe under fødderne tænker man højere og finere, man

føler noblere, end fivor man går i en uhyggelig stue med de

kolde knirkende planker under sig. Og især hvor der er born

i huset. [Racen forædler sig under smukke omgivelser.)

FRU STENBORG. Å, hvor ofte jeg har folt det samme; men

jeg har ikke kunnet udtrykke det.

DOKTOREN. Nej, det tror jeg nok. Det horer også til den sjæle-

lige statistik; og det er en videnskab som endnu er meget lidet ud-

viklet. Men der lar sig eftervise en sammenhæng mellem slige

ting. Havde for exempel den fyr, som nu er inde hos Stenborg, —
FRU STENBORG. Sagforer Krogstad?

DOKTOREN. Ja. havde Krogstad havt et hjem som så at

sige havde ligget på solsiden af livet, med alle åndelige vinduer

mod lyset og ikke imod det fordømte kolde, klamme nord - jeg

kender ham — jeg tør sige, han var hleven et skikkeligt menne-

ske, ligesom vi andre.

FRU LINDE. Det er han altså ikke?

DOKTOREN. Det kan han ikke være. Umuligt. Han har

ikke været således gift, at han kunde blive det. Et ulykkeligt

ægteskab er som en koppesygdom; det sætter ar på sjælen. frue!

FRU STENBORG. Og hvad gør så et lykkeligt ægteskab?

DOKTOREN. Det virker som en hadekur; det driver alle

fordærvede safter ud og gir vækst og trivsel til alt det, som

er godt og dygtigt i en mand. Hvad var der vel blevet af Sten-

borg, hvis han ikke havde fundet sin lille sangfugl - ?
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FRU STENBORG. Hvad? Hvor kan De tro at Thorvald

skulde behøve —

?

DOKTOREN. Jeg kender ham. Han var bleven et stykke af

et pHgtmenneske, et stykke af en arbejdshest, et stykke af en

pedant — i god betydning.

FRU STENBORG. Fy, doktor, nu er jeg vred på Dem.

DOKTOREN. Men er det kanske ikke sandt (ser stenborg komme.)

Spørg ham bare selv.

FRU STENBORG. Nej, nej, nej, lad være. (tii stenborg.) Er han

gået?

STENBORG. Ja, nu netop.

FRU STENBORG. Thorvald, må jeg forestille dig — ; det

er Kristine —
STENBORG. Ah; fru Linde! Velkommen. Jeg hørte netop

af Krogstad at De var her.

FRU LINDE. Af Krogstad —

?

FRU STENBORG. Hvad kommer det ham ved?

STENBORG. Jo, han satte det i forbindelse med sit ærende—
FRU LINDE. At jeg var her?

STENBORG. Ja, han tror at øjne hensigter bag alting.

FRU STENBORG. Men hvad vilde han dig da?

STENBORG. Det er igrunden en kedelig historie, (tii doktoren)

Du ved kanske at Krogstad i det sidste års tid har havt en

liden post i Aktiebanken?

DOKTOREN. Ja, og hvad så?

STENBORG. Da jeg modtog posten som direktør, stillet jeg,

blandt andet, også den betingelse at der skulde foretages en

udrensning i personalet.

DOKTOREN. Og det var nok temmelig nødvendigt, efter hvad

der siges.

STENBORG. Mere end man tror. Der har gjort sig protek-

tion og slendrian gældende på en aldeles uforsvarlig made. Det

kan jeg ikke finde mig i; jeg vil begynde med et personale-
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som jeg i alt kan stole på. Jeg har derfor sorget for at alle

mindre heldige subjekter er bleven opsagte.

DOKTOREN. Det har du gjort ret i.

FRU LINDE. Og blandt dem er altså Krogstad?

STEN BORG. Ja, desværre. han først og fremst. Han er al-

deles ikke pålidelig.

FRU STENBORG. Å, men Thorvald, han er dog en ung-

domsbekendt af dig.

STENBORG. Just derfor må jeg være så meget strængere.

Gid jeg så sandt kunde skåne ham; men det er mig umuligt.

De må ikke tro at jeg er hårdhjertet, frue! Jeg er det visselig

ikke; men jeg har pligter og hensyn til det institut jeg skal

styre. Jeg har fåt min post ved opposition imod det bestående

system, ved en broschure. ved en række avisartikler og ved en

skarp optræden i sidste generalforsamling. Og nu skulde jeg

begynde med at slå mig selv på munden?

DOKTOREN. Nej, det håber jeg rigtignok du ikke gor.

STENBORG. Det kan jeg simpelthen ikke gøre. Min opgave

er først og fremst at arbejde banken op i den offentlige tillid;

og derfor må der ske en udrensning.

FRU LINDE. Og dog gør det mig ondt for de mennesker

det rammer.

FRU STENBORG. Mig også.

STENBORG. Mig ikke mindre.

DOKTOREN. Der har vi det! Den Satans humanitet! Om
forladelse, om jeg udtrykker mig noget stærkt. Men jeg kan

ærgrc mig sort når jeg horer -
. Hvem er da de mennesker,

det går ud over? Uduelige eller uordentlige subjekter, fordrukne

mangengang, personer, som benytter sig af sine foresattes svag-

hed til at få forskud eller lån, som de aldrig kan betale.

STENBORG. Ja, du er ikke langt fra sandheden.

DOKTOREN. Nå, og hvem er det, dette går ud over igen?

Jo, det er aktionærerne, mig og mange andre skikkelige mænd.
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Os er det som udplyndres af udygtigheden og uordentligheden

og slapheden, så vi aldrig ser en skilling af vore indskudte

penge. Men os beklager ingen. Nej Gud bevares, vi er ikke

forkomne subjekter, vi er ikke drukkenbolte, ikke falsknere, ikke

løsslupne tugthuskandidater; og det er jo slige karle som har

monopol på medlidenheden i vor humane tid.

FRU LINDE. Det er vel også dem, som mest trænger til den.

DOKTOREN. Men vi trænger ikke til de forkomne exem-

plarer af racen ; vi kan undvære dem. Læg Dem efter natur-

videnskaberne, mine damer, så skal De se hvorledes der er en

gennemgående lov i alting. Det stærkere træ tager livsbetin-

gelserne fra det svagere og fører sig dem selv til nytte. Ligeså

mellem dyrene; de dårlige individer i en flok må vige for de

bedre. Og derfor går også naturen fremad. Det er bare os

mennesker som med vold og magt holder fremgangen tilbage

ved at tåge sig af de dårlige individer. — Men død og plage,

jeg står her og snakker og glemmer rent en patient, jeg skulde

se til. Det bæst var istand til at krepere for mig.

FRU LINDE. Er det også et dårligt exemplar, herr doktor?

DOKTOREN. En fordrukken slyngel, en minearbeider; har

i fuldskab fåt den højre hånd afskudt. Overlever han det, så

blir han nu rent unyttig —
FRU LINDE. Men så var det jo bedst at få ham udryddet.

DOKTOREN (trækker frakken på.) Ja, det har De fuidkommen ret

i; det er en tanke, som ofte påtrænger sig os læger, især når

vi går i fattigpraxis. Men hvem vil påtage sig sligt? Ikke jeg.

Jeg vil sletikke tale om at det er strafbart efter loven ; men

selv om det ikke var— . Nej, frue, vi er ikke kommet så langt

i udvikling endnu. Nå, farvel, farvel, mine damer.

STENBORG. Vent, jeg går med dig.

FRU LINDE. Ja, jeg må også anbefale mig, Nora. Hvor

ligger posthuset?

STENBORG. Det skal jeg vise Dem. Vi går sammen —
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FRU LINDE. Tak. (sagte idet hun tager tojet på» Ikke ct Ofd til dip

mand om mig —
FRU STENBORG. Å, men Kristine!

FRU LINDE. Du ser selv, det vilde ikke nytte til noget.

FRU STENBORG. Stakkels Kristine. Men kom igen iaften.

(Man gir under almindelig samtale op mod udgangsdoren og ud i Forstuen ; der hores borne-

stemmer ude på trappen.

I

FRU STENBORG. Der er del Der er del (hun lober hen og lukker

op; barncpigen og de tre born kommer ind.)

FRU STENBORG. Kom ind; kom ind; å, I sode velsignede —

;

ser du dem, Kristina -

DOKTOREN. Ikke passiar her i luftdraget.

STENBORG. Kom, fru Linde, nu blir her ikke udholdeligt

for andre end mødre.

fDOKTORKN, FRU LINDE og STENBORG går. FRU STENBORG, barnepigen og bc.rnene

går ind i stuen.)

FRU STENBORG. Hvor friske og rode I ser ud. Har I nu

moret jer godt? — Ja så, du har trukket Emma og Bobben på

kælken; ja, du er en flink gut, Alf. Å, lad mig holde ham lidt,

Anne ! Itagtr Jon mindste på armen og danser om med ham. I Ja, ja, jeg skal danSC

med dig også — Hvad? Har I kastet snebold? Å, der skulde

jeg havt lyst til at være med. Nej, lad mig klæde dem af, Anne.

Gå du ind; duser så forfrossen ud. Der står varm kaffe til dig.

(Pigen går ind til venstre. FRU STENB(JR(i tager hornenes ydertoj af og kaster det omkring

idel hun lar dem fonælle I munden pi hverandre I

FRU STENBORG. Ja så, så der var en stor hund, som lob

efter jer? Men den bed ikke? Nej, den bider ikke artige børn.

Ikke se i pakkerne, Emmy! Hvad det er? Ja, det skulde I bare

vide. Å nej nej, det er noget fælt noget. Så? Skal vi lege?

Hvad skal vi lege? Gemmespil! Ja, lad os lege gemmespil —

.

Alf skal gemme sig først. Skal jeg? Ja. lad mig gemme mig

først.

(Hun og hornene leger under latter og jubel i stuen og I det tilsludende vcrelse til venstre;

llUld»! gemmer FRU' STFNB(JRG sig under bordet, hornene kommer stormende Ind, soger, men
kan Ikke flnde hende, hiirer hendes dempede latter, styrter hen til bordet, lafter tsppet op,

er hende stormende jubel, hun kryber frem som for at ikrcmme dem. Ny jubel. Det har

'iiidleplid banket pi indgangtdnren ; Ingen har lagt merke til det. Nu ibnes doren halvt of

\GFORER KROGSTAD slikker hovedet Ind.)
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KROGSTAD. Om forladelse, fru Stenborg —
FRU STENBORG (springer med et let skrig halvt ivejret.) Ah, hvad

vil De?

KROGSTAD. Undskyld. Entredøren stod påklem; der må nogen

have glemt at lukke den.

FRU STENBORG (reiser sig.) Min mand er ikke hjemme, herr

Krogstad.

KROGSTAD. Jeg ved det. Jeg så ham gå nedover gaden.

FRU STENBORG. Ja — hvad vil De så her?

KROGSTAD. Tale med Dem.

FRU STENBORG. Med — ? (tii bomene, sagte) Gå ind til Anne.

Men vær nu stille og artige. Hvad? Nej, den fremmede mand

vil ikke gøre mamma noget ondt. Når han er gåt, skal vi lege

Igen. (hun forer hornene ind i værelset til venstre, og lukker døren efter dem.)

FRU STENBORG (sagte, spændt.) De vil tale med mig?

KROGSTAD. Ja, jeg vil det.

FRU STENBORG. Idag — ? Men vi har jo endnu ikke den

første i måneden —
KROGSTAD. Nej, fru Stenborg; vi har lille julaften. Det vil

komme an på Dem selv, hvad jul De vil få.

FRU STENBORG. Hvad er det. De vil? Jeg kan aldeles

ikke idag —
KROGSTAD. Det skal vi foreløbig ikke tale om. Det er

noget andet. De har dog vel tid et øjeblik —

?

FRU STENBORG. Å ja, ja visst; det har jeg nok; end-

skønt —
KROGSTAD. Godt. Jeg sad over i Holts restauration og så

Deres mand gå nedover gaden —
FRU STENBORG. Ja vel.

KROGSTAD. — med en dame —
FRU STENBORG. Det var fru Linde.

KROGSTAD. Den dame har jeg kendt før.

FRU STENBORG. Hun fortalte mig det.
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KROGSTAD. Fortalte hun ikke mere?

FRU STFNBORG. Nej ; aldeles ikke.

KROGSTAD (mistroisk.) Hm; — som sagt, hun har engang

krydset mine veje, og nu lader det til at hun vil gore det for

anden gang.

FRU STENBORG. Men jeg begriber slet ikke —
KROGSTAD. Vil De svare mig ligefrem på et spørgsmål?

Er fru Linde kommen herind for at soge sig en stilling?

FRU STENBORG. ja, det er hun.

KROGSTAD. Det skulde vel ikke være en ansættelse i Aktie-

banken. som hun —
FRU STENBORG. Men jeg indser ikke —
KROGSTAD. Det skulde vel ikke være den post, som jeg

nu skal jages væk fra?

FRU STENBORG. Herr Krogstad, jeg indser ikke at jeg

skylder Dem noget regnskab —
KROGSTAD. Om vort regnskab skal vi siden tale. — De

ved kanske at jeg er opsagt.

FRU STENBORG. Ja.

KROGSTAD. På Deres mands foranstaltning?

FRU STENBORG. Ja.

KROGSTAD. Fru Stenborg, De må sørge for at jeg beholder

min post i banken.

FRU STENBORG. Jeg? Hvor kan De tro at jeg har nogen

sådan indflydelse på min mand?

KROGSTAD. Å, herr bankdirektoren er vel ikke fastere end

andre ægtemænd.

FRU STENBORG. Taler De ringeagtendc om min mand, så

viser jeg Dem doren.

KROGSTAD. Fruen er modig.

FRU STENBORG. Jeg er ikke bange for Dem længer. Når

nytår er over skal jeg snart være ude af det hele.

KROGSTAD. Hor mig, frue. Når jeg kæmper som på livet
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for at beholde min post i banken, så er det ikke for gagens

skyld.

FRU STENBORG. Hvorfor da?

KROGSTAD. Det er fordi denne post er som et slags til-

lidspost; det er den eneste ansættelse, nogen har villet betro

mig. De ved naturligvis ligeså godt som alle andre at jeg en-

gang for en del år siden har gjort mig skyldig i en ubesindighed?

FRU STENBORG. Jeg har hørt om noget sådant.

KROGSTAD. Sagen kom ikke for retten; men alle veje blev

ligesom stængte for mig med det samme. Så slog jeg ind på

de forretninger, som De jo ved. Noget måtte jeg jo gribe til;

og jeg tør sige, jeg har ikke været blandt de værste. Men nu

må jeg ud af alt dette. Mine sønner vokser til; for deres skyld

må jeg se at skaffe mig tilbage så megen borgerlig agtelse, som

muligt. Denne post i banken var ligesom det første trappetrin;

og nu kommer Deres mand og sparker mig væk fra trappen og

jeg står nede i sølen igen.

FRU STENBORG. Men for guds skyld, herr Krogstad, det

står ikke i min magt at hjælpe Dem.

KROGSTAD. Jeg har midler til at tvinge Dem.

FRU STENBORG. De vil dog vel ikke fortælle ham at

jeg skylder Dem penge?

KROGSTAD. Hvis jeg nu gjorde det?

FRU STENBORG. Det vilde være skammeligt handlet af

Dem. (brister i grad) Denne hemmelighed er min glæde og min

stolthed. Nu havde jeg glædet mig så inderligt til at få det hele

betalt ved at spare og arbejde, og så engang i tiden fortælle

min mand at det var mig — . Og så kan De nænne — ! (hæftigt.)

Men gør De det kun! Da skal De netop ikke beholde posten! De

vil udsætte mig for frygtelige ubehageligheder; men da vil også

min mand se, hvilket slet menneske De er ; og da får De slet-

ikke beholde posten.

KROGSTAD. Blot ubehageligheder?
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FRU STENBORG. Min mand vil naturligvis betale, hvad

jeg skylder Dem.

KROGSTAD. Enten har De ikke nogen stærk hukommelse

eller også har De ikke videre skøn på forretninger. Jeg får

nok sætte Dem lidt grundigere ind i sagen.

FRU STENBORG. Hvorledes det?

KROGSTAD. Da Deres mand var syg, kom De til mig for

at få låne tolv hundrede specier.

FRU STENBORG. Jeg kendte ingen anden.

KROGSTAD. Jeg loved da at skaPfe Dem belobet.

FRU STENBORG. De skaffed det jo også.

KROGSTAD. Jeg loved at skaffe Dem belobet på visse be-

tingelser. De var dengang så optagen af Deres mands sygdom

og så ivrig for at få rejsepenge at jeg tror De ikke havde videre

tanke for alle biomstændighederne. Det er derfor ikke afvejen

at minde Dem om dette. Nå, jeg loved at skaffe Dem pengene

mod et gældsbevis som jeg affatted.

FRU STENBORG. Ja, og som jeg underskrev.

KROGSTAD. Godt. Men nedenunder tilfojed jeg nogle lin-

jer, hvori Deres fader indestod for gælden. Disse linjer skulde

Deres fader underskrive.

FRU STENBORG. Skulde — ? Han underskrev jo.

KROGSTAD. Jeg havde sat datum in blanco ; det vil sige,

Deres fader skulde selv anfore på hvilken dag han underskrev

papiret. Husker fruen det?

FRU STENBORG. Ja. jeg tror nok —
KROGSTAD. Jeg overgav Dem derpå gældsbeviset for at

De skulde sende det i posten til Deres fader. Ikke så?

FRU STENBOl^G. Jo.

KROGSTAD. Og det gjorde De naturligvis også straks; for

allerede otte ti dage efter bragte De mig beviset tilbage med

Deres faders underskrift Så fik De da belobet udbetalt.

FRU STENBORG. Nu ja; har jeg ikke afbetalt ordentlig?

2.i Henrik Ihien: Krtertidtc »krifter II.
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KROGSTAD. Så temmelig, jo. Men, for at komme tilbage

til det vi talte om, — det var nok en tung tid for Dem den-

gang, frue.

FRU STENBORG. Ja. det var det.

KROGSTAD. Deres fader lå nok meget syg, tror jeg?

FRU STENBORG. Han lå på sit yderste.

KROGSTAD. Døde nok kort efter?

FRU STENBORG. Ja.

KROGSTAD. Sig mig, fru Stenborg, skulde De tilfældigvis

huske Deres faders dødsdag? Hvad dag i måneden, mener jeg.

FRU STENBORG. Han døde den 29. September.

KROGSTAD. Det er ganske rigtigt; det har jeg erkyndiget

mig om. Og derfor er der en besynderlighed (tager et papir frem)

som jeg slet ikke kan forklare mig.

FRU STENBORG. Hvilken besynderlighed — ? Jeg ved

ikke —
KROGSTAD. Det er den besynderlighed, frue, at Deres

fader har underskrevet dette gældsbevis fem dage efter sin død.

FRU STENBORG. Hvorledes? Jeg forstår ikke.

KROGSTAD. Deres fader døde den 29. September. Men se

her. Her har Deres fader dateret sin underskrift den 4. Okto-

ber. Er ikke det besynderligt, frue?

FRU STENBORG (tier.)

KROGSTAD. Kan De forklare mig det, frue?

FRU STENBORG (tier fremdeles.)

KROGSTAD. Påfaldende er det også at ordene 4. Oktober

og årstallet ikke er skrevet med Deres faders håndskrift, men

med en håndskrift, som jeg synes jeg skulde kende. Se der.

Nå det lar sig jo forklare; Deres fader kan have glemt at da-

tere sin underskrift og så har en eller anden gjort det her.

Der er intet ondt i det. Det er navnets underskrift det kommer

an på. Og den er jo ægte, fru Stenborg? Det er jo virkelig

Deres fader, som selv har skrevet sit navn her?
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FRU STENBORG (efter en kort taushed kaster hovedet hojt tilbaKe, ser ham fast

ind i øjnene og siger stolt og trodsigt:! Nej, dCt CF ikkc. Dct Cf ITlig, SOITl

har skrevet hans navn efter.

KROGSTAD. Hor, frue, -— ved De vel at dette er en farlig

tilståelse?

FRU STENBORG. Hvorfor det? De skal snart få Deres

penge.

KROGSTAD. Må jeg gore Dem et spørgsmål, — hvorfor

sendte De ikke papiret til Deres fader?

FRU STENBORG. Det var umuligt. Min fader lå jo meget

syg. Skulde jeg have bedt om hans underskrift, så måtte jeg

også sagt ham, hvad pengene skulde bruges til. Men jeg kunde

jo ikke sige ham, så syg som han var, at min mands liv stod

i fare. Det var jo umuligt.

KROGSTAD. Men havde det så ikke været bedre at opgive

denne udenlandsrejse?

FRU STENBORG. Det var umuligt. Den rejse skulde jo

redde min mands liv. Den kunde jeg ikke opgive.

KROGSTAD. Faldt det Dem aldrig ind, at både De og Deres

mand kunde dø på rejsen, og så blev jeg bedragen for mine

penge?

FRU STENBORG. Det kunde jeg aldeles ikke tåge noget

hensyn til. Jeg bn>d mig sletikke om Dem. jeg kunde ikke

udstå Dem for alle de kolde vanskeligheder De gjorde, skønt

De vidste, hvor farligt det stod til med min mand.

KROGSTAD. Fru Stenborg, De har åbenbart ikke nogen

klar forestilling om, hvad det egentlig er. De har gjort Dem
skyldig i. Lad mig da sige Dem at det var hverken noget mere

eller værre, det jeg engang begik, og som ødelagde hele min

borgerlige stilling.

FRU STENBORG. De? De vil bilde mig ind at De skulde

have foretaget Dem noget for at redde Deres hustrus liv?

KROGSTAD. Lovene spørger ikke om bevæggrunde.
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FRU STENBORG. Da må det være nogen meget dårlige

love.

KROGSTAD. Dårlige eller ikke så må dommerne dømme
efter dem.

FRU STENBORG. Det tror jeg aldeles ikke. En datter skulde

ikke have ret til at skåne sin gamle syge fader? Skulde ikke

en hustru have ret til at redde sin mands liv? Jeg kender ikke

lovene så nøje; men jeg er viss på at der må stå etsteds i dem

at sådant er tilladt. Og det ved ikke De besked om, De, som

er sagfører! De må være en dårlig jurist, herr Krogstad.

KROGSTAD. Tillad mig, frue —
FRU STENBORG. Jeg ønsker ikke at høre mere — . De

tror at De kan gøre mig bange; men det lykkes Dem ikke. Jeg

er ikke så enfoldig, som De indbilder Dem.

KROGSTAD. Godt. Jeg siger Dem endnu engang: De står

nu lige på afgrundens rand; De har alt at tabe; hele Deres

fremtid; alt, siger jeg. Skal jeg udstødes for anden gang, så

skal De gøre mig Selskab. (Han hilser og går ud gennem forstuen.)

NORA (står en stund eftertænksom, derpå beroliget.) A hvad ! (giver

sig ifærd med at lægge børnenes tøj sammen, men standser dermed) jVlen .

Nej, men det er jo umuligt! Jeg gjorde det jo af kærlighed.

BØRNENE (i doren tiivenstre.) Mamma, er den fremmede mand gået?

NORA. Ja; men tal ikke til pappa om at her var nogen.

BØRNENE. Nej, men vil du så lege med os igen?

NORA. Nej, nej, ikke nu, børn.

BØRNENE. Å men, mamma, du loved det jo.

NORA. Ja, men jeg kan ikke nu. Gå ind; jeg har så meget

at gøre. Gå ind; gå ind, kære søde børn. (hun lukker døren after

dem; derpå tager hun sit strikketøj, men lader det synke idet, strikker så ivrigt og siger

krampeagtigt.) Nej, men det er jo aldeles umuligt!

(STENBORG kommer fra forstuen.)

NORA. Ah, kommer du alt igen?

STENBORG. Ja. Har her været nogen?
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NORA. Her? Nej.

STENBORG. Ikke det? Det var besynderligt. Jeg så Krog-

stad gå ud af porten.

NORA. Så? Å ja, det er sandt; Krogstad var her et øjeblik.

STENBORG. Nora, han har været her og bedt dig at du

skulde lægge et godt ord ind for ham.

NORA. Ja.

STENBORG. Og du skulde fortie for mig at han havde

bedt dig om det? Du skulde gøre det Hgesom af egen drift?

NORA. Ja.

STENBORG. Nora, Nora, og det har du kunnet indgå på.

Indlade dig i maskepi med en sådan person. Sige mig en

usandhed.

NORA. En usandhed ?

STENBORG. Sagde du ikke, at her ingen havde været? Det

må aldrig min lille sangfugl gøre mere. En sangfugl må have

rent næb at kviddre med; aldrig falske toner — . Nå, nå, nå,

det var første gang; lad os ikke tale mere om det. (saner sig

fonn ovnen.» Ah, hvor her er varmt og hyggeligt.

NORA (River sig ifarrd med sine pakker.) ThorVald !

STENBORG. Ja.

NORA. Er det virkelig så slemt, det, som den stakkels Krog-

stad har gjort sig skyldig i?

STENBORG. Falskneri. Har du nogen forestilling om hvad

det vil sige?

NORA. Men kan han ikke have gjort det af nød?

STENBORG. Jo, eller, som så mange, i uhesindighed. Jeg

er ikke så hjerteløs at jeg ubetinget skulde fordomnic en maiid

for en sådan enkeltstående handlings skyld.

NORA. Nej, ikke sandt. Thorvald.

STENBORG. Jeg har set exempler på at slige mennesker

moralsk har rejst sig igen når deres forgåelse straks er kom-

mcn for lyset og de har udstået sin fængselsstraf.
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NORA. Fængselsstraf —

?

STENBORG. Ja, der er fængselsstraf for falskneri. Men så-

ledes gik det ikke med Krogstad. Hans forbrydelse blev ikke

opdaget før længe bagefter, og det er dette, som moralsk har

nedbrudt ham.

NORA. Hvorledes —

?

STENBORG. Tænk dig, hvorledes et sådant menneske må

lyve og hykle og forstille sig til alle sider, må gå med maske

på ligeover for sine allernærmeste, ja, ligeover for sin egen hustru

og sine egne børn. Og dette med børnene er just det forfærde-

ligste, Nora.

NORA. Hvorfor —

?

STENBORG. Fordi en sådan dunstkreds af løgn bringer

smitte og sygdomsstof ind i et helt hjems liv; hvert åndedrag,

som børnene tager i et sådant hus er fyldt med spirer til no-

get ondt.

NORA. (hag ham.) Er du viss på det, Thorvald?

STENBORG. Jeg har ligefrem statistiske beviser for det.

Jeg har jo beskæftiget mig meget med slige undersøgelser og

jeg har fundet at næsten alle fordærvede unge mennesker har

havt løgnagtige mødre.

NORA. Mødre —

?

STENBORG. Ja, det er især mødrene; men fædrene virker

naturligvis i samme retning; og det har Krogstad meget godt

erkendt. Og dog har han gået derhjemme i hele år og forgiftet

sine egne børn i usandfærdighed og forstillelse. Det er derfor jeg

kalder ham moralsk forkommen. Derfor skal min søde lille Nora

love mig ikke at tale hans sag. Din hånd på det. Nå nå,

hvad er det? Ræk mig hånden. Se så. Afgjort altså. Jeg for-

sikrer dig, det vilde være mig umuligt at arbejde sammen med

ham; jeg føler et ildebefindende i slige menneskers selskab.

NORA (drager hånden til sig og går over mod bordet.)

STENBORG. Nå, hvad er det?
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NORA. Der er så varmt; nej. jeg har så meget at bestille.

STENBORG (rejser sig.) Ja, jeg får også tænke på at få mine forret-

ninger fra hånden. Og så juletræet pyntet, og så bomene ind,

— og så skal vi have en glad og lykkelig julaften, du min

velsignede lille sangfugl, (han går Ind i sit værelse og lukker døren.)

NORA. Nej, nej, nej — ! — Å hvad — det er ikke så. Jeg

vil pynte juletræet. Nej; ikke med mine hænder!

BARNEPIGEN a doren til venstre.) Fruc, bømene spørger om de

må få lov til at komme ind?

NORA. Nej, nej, slip dem ikke ind til mig! Behold dem

hos dig, Anne.

BARNEPIGEN. Ja ja, frue! (ind l barnekammeret igen.)

NORA. (bieg ar rædseo Fordærve dem? Forgifte — ! Nej! Jo;

jo! -— Men det er jo umuligt! Dette må være umuligt! Jeg

gjorde det jo af kærlighed!



ANDEN AKT.

(Samme stue.)

(NORA tager hat og kåbe på; muffe og handsker ligger på bordet.)

NORA (angst mod doren.) Kom dcf nogcn? — Ncj, dcF er ingen.

Nej, naturligvis; han kommer ikke idag; det er jo nytårsaften;

og heller ikke imorgen. — Ah, tosseri! Han kommer naturligvis

slet ikke. Han gør ikke dette. Det sker ikke. Det er umuligt.

— O Gud, o Gud, gør noget ved Thorvalds sind, så han ikke

opirrer det frygtelige menneske. O Gud, o Gud, jeg har jo tre

små børn. O gør det for mine små børns skyld.

BARNEPIGEN <fra doren til venstre.) Nu har jeg altiug færdig,

dersom fruen vilde — . Nå så; fruen går ud?

NORA. Ja, jeg må ud. Er det ikke forfærdelig lummert her?

Jeg synes jeg kvæles.

BARNEPIGEN. Men ude er det så skarp vind. Kære frue,

vær endelig forsigtig; De kunde let blive syg.

NORA. Ja, hvad gør det? Regner du det for en ulykke at

blive syg?

BARNEPIGEN. Ja, det gør jeg da rigtignok.

NORA. Men folk er medlidende imod syge. Der er ingen

som vil gøre en syg noget ondt. — Å jo, der er dog nogen,

som nok vilde gøre det.



— 361 —

BARNEPIGEN. Nej. men frue —
NORA. Hor, Lene, om der skulde hænde mig noget ondt,

lover du mig at du vil tåge dig af børnene —
BARNEPIGEN. Men frue. De gor mig så dødelig forskræk-

ket. Fejler De da noget?

NORA. Nej, nej. men ingen kan vide, hvad der kan hænde.

Å Lene, du må aldrig forlade dem. så længe de trænger til dig.

Lover du mig det?

BARNEPIGEN (grædende.i Har jeg ikke passet Nora, da hun

var liden og ingen moder havde? Kan Nora tænke at jeg

skulde forlade hendes små børn?

NORA. Nej visst, jeg ved det nok. Lene. Å, de kære vel-

signede børn kan nok få det godt. om ikke jeg -
. Men det

er jo ikke sagt, der hænder noget. Der kan ske så meget for-

underligt i verden; der er jo så mange mennesker, som blir

frelst fra en stor ulykke. Mangengang kan det bare være en

drøm. Å, hvor det skulde være vidunderligt at vågne og be-

sinde sig og skrige ud. jeg har drømt, jeg har drømt.

BARNEPIGEN. Men i Guds navn. frue -

NORA. Du skal ikke se så forskrækket ud. Jeg har sovet

så lidet inat.

BARNEPIGEN. Ja. det er alle disse selskabers skyld. Frue,

frue, er det forsigtigt; ude hver eneste aften i hele juleugen;

ude til langt på natten.

NORA. Ja, men det er dejligt. Lene der er musik og lys,

og skønne klæder og så megeii adspredelse; en glemmer;

en tænker ikke Å. det er dog dejligt at leve. Lene at

være ung rigtig leve. Se, hvor solen skinner sneen dryp-

per fra tågene; det er ikke koldt, som du sagde det er vår-

vejr snart har vi våren og — Våren!

BARNEPIGEN. Hvad er det, frue? De er så bleg som et lin.

NORA. Å, det var forfærdeligt.

BARNEPIGEN. Hvilket? Hvad for noget?
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NORA. Jeg kom til at tænke på den forfærdelige historie, du

fortalte da jeg var liden.

BARNEPIGEN. Jeg?

NORA. Kan du ikke huske den pige borte på vor kant som,

havde været med at dræbe sin fader og som blev henrettet?

Da de hented hende, skreg hun: nej ikke nu om våren! Ikke

nu i solskinnet. — Ja, det er forfærdeligt at dø om våren og i

solskinnet.

BARNEPIGEN. Så sandt jeg lever, doktoren skal ikke før

komme her, før jeg —
NORA. Du skal ikke sige et eneste ord til doktoren. Du

gamle dumme Lene — deri hvor kan du lade dig skræmme —
ha ha ha — kan du ikke skonne at jeg spøger med dig —
BARNEPIGEN. Nå, så Gud forlade Nora —
NORA. Ja, ja, det var stygt af mig. (kæier for hende.) Vær ikke

vred; jeg skal aldrig gøre det mere. Å, nu ler du! Se så, gå

ind til børnene —
BARNEPIGEN. Ja, det skal jeg nok. Men aldrig skal jeg

glemme, hvor ræd jeg blev. (hun går ind I bomekammeret.)

NORA. Se så. Nu vil jeg ud. Bare ikke tænke. Bare ikke

tænke. — Børste af muffen. Dejlige handsker. Dejlige hand-

sker — Slå det hen! — En, to, tre, fire, fem, sex — (sknger.)

Ah, hvem er det!

STENBORG (fra indgangsdoren.) Bcvarcs, hvad er påfærde?

NORA. Å, er det dig?

STENBORG. Naturligvis. Er det noget at blive bange for,

du lille nar? Men hvor du ser anstrængt ud, kære Nora. Hvad

fejler dig?

NORA. Du ved jo, vi var længe oppe inat.

STENBORG. Altfor længe. Men det skal have en ende.

NORA. Ja, det får snart ende.

STENBORG. Heldigvis. Når nytår er over, så begynder ar-

bejdets tid.
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NORA. Nytår; — det er allerede imorgen.

STENBORG. Og i overmorgen forretninger. Skal du ud —
NORA. Ja.

STENBORG. Nu igen? Du har allerede været ude engang

før idag.

NORA. Hvis du heller vil, så blir jeg hjemme.

STENBORG. Nej gå kun; så får du dine friske roser i kin-

derne igen. Det klæder dig så godt. Min lille alfepige må ikke

gå her bleg og med trætte øjne. Jeg må have dig frisk og sund

og kvik omkring mig. hvis jeg skal befinde mig rigtig godt.

(kysser hendel Se så, gå nu ; så arbejder jeg imens. Jeg har været

nede i banken og hentet mig disse papirer hjem.

NORA. I banken? Har du allerede —

?

STENBORG. Det er bare nogle småting, jeg vil sætte mig

nøjere ind i. Farvel; gå nu; men forkøl dig ikke.

NORA. Thorvald.

STENBORG. Ja.

NORA. Dersom nu din lille ekorn bad dig rigtig inderlig

vakkert om en ting?

STENBORG. Hvad så?

NORA. Vilde du så gore det?

STENBORG. Først må jeg vide, hvad det er.

NORA. Ekornen skulde løbe om og gøre spilopper, hvis du

vilde gøre det.

STENBORG. Frem med det.

NORA. Lærkcfuglen skulde kvidrc i alle stuerne, i hele

huset

STENBORG. Nora

NORA. Alfckvinden skulde danse for dig, Thorvald —
STENBORG. Jeg forstår. Har du virkelig mod til at komme

med den sag igen

NORA. Jeg beder dig så bønligt, Thorvald!

STENBORCj. Det har du gjort hver eneste dag i hele ugen.
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NORA. Ja, men idag vil du føje mig.

STENBORG. Jeg føjer dig ikke. Hvad er det for en ide af

dig at frygte således for dette menneske, at frygte for at jeg

skal gøre ham til fiende, at han skal skrive imod mig i aviserne.

Det er en fornærmelse imod mig, Nora, en dobbelt fornærmelse,

først at tro jeg er svag og dernæst at jeg er bange.

NORA. Nej nej nej, det er ikke nogen fornærmelse. Å,

nu kunde vi få det så godt, så roligt og lykkeligt her i vort

fredelige og sorgløse hjem, du og jeg og børnene. — Børnene,

børnene, Thorvald!

STENBORG. Børnene? Hvad de?

NORA. Å Thorvald, du må føje mig. Husk på, det er den

sidste dag i året. Det er det sidste, jeg beder dig om i dette år.

STENBORG. Og du kan ville ende året med at sætte en

egensindig grille igennem? Ja, du er egensindig, Nora; du har

aldrig lært at bekæmpe, hvad der kommer op i dig. Det er

din faders skyld. Han var for føjelig imod dig. Han har visst

aldrig kunnet nægte dig noget. Og det har jeg heller ikke kun-

net. Jeg har også min skyld. Men dette må blive anderledes;

det er til dit eget bedste.

NORA. Ja, herefter! Vær stræng, Thorvald, — så meget du

vil ; men føj mig bare denne eneste gang. Hører du, Thorvald —
STENBORG. Dette skal have en ende. (ringer på klokkesnoren ved

udgangsdøren.)

NORA. Hvad vil du?

STENBORG. En afgørelse.

(STUEPIGEN kommer ind.)

STENBORG. Se her; tag dette brev; gå ned med det straks.

Få fat i et bybud og bed ham besørge det. Men hurtigt. Adres-

sen står udenpå. Se der er penge.

STUEPIGEN. Godt. (går ud.)

STENBORG. Se så, min lille sangfugl.

NORA. Thorvald, hvad var det for et brev?
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STEN BORG. Et forretningsbrev.

NORA. Hvad var det for et brev. Thorvald?

STENBORG. Krogstads opsigelse.

NORA. Kald det tilbage. Thorvald! Det er endnu tid.

STENBORG. Det er ikke tid; han må have det før året

er ude.

NORA. Å, kald det tilbage, Thorvald! For min skyld. For

din egen skyld. For bomenes skyld. Å, Thorvald, du ved ikke,

hvad du gor.

STENBORG. Har ieg fortjent dette af dig, — denne angst?

Ja, Nora, det er en krænkelse imod mig. Jeg forstår meget godt

din tankegang. Du har en erindring om alle de klager og an-

givelser og avisskriverier, som din fader i sin tid var udsat for

og som voldte ham så mange bitre timer. Og nu frygter du for

at jeg — ; dette er det krænkende, Nora. Du burde dog vide

at jeg ikke er angribelig, således som din fader var det.

NORA. Thorvald!

STENBORG. Ja, din fader var ingen ordentlig embedsmand,

Nora. Jeg kan give dig et bevis; jeg har ikke villet sige dig

det før, men nu skal du vide det. De tolv hundrede specier,

som han gav dig da du endelig vilde rejse til Italien, har han

ikke engang bogfort; ja, det er ikke engang niuligt at se, hvor

han har tåget dem fra.

NORA. Min stakkers, stakkers fader.

STENBORG. Kære velsignede Nora, jeg siger det ikke for

at såre dig, men for at du skal indse, hvilken forskel der er

mellem ham og mig. Jeg bebrejder jo ikke din fader noget, han

var et ejegodt menneske, altfor god ; og så lå han jo på dods-

sengen dengang.

NORA. Å, hvor godt det var at fader døde!

STENBORG. Så, så, så! Min lille sode sangfugl. Dette vil

vi ikke have noget af. Hvad er det for noget? At tale om at

det er godt at do. Er det for små sangfugle, som just netop



— 366 —

skal til at leve? Nå, et muntert ansigt, så det rigtig kan lyse

og varme i mig. Er det ikke derfor du er til?

NORA. Hvem er det som kommer?

STENBORG. Nu angst igen?

(DOKTOR RANK kommer udefra.)

DOKTOREN. Goddag, mit herskab. Alt står godt til?

STENBORG. Å så tåleligt.

NORA. Jo tak, doktor.

STENBORG. Men du selv ser ikke vidre godt ud.

DOKTOREN. Med mig går det nedover; det er der ikke

noget at gøre ved.

STENBORG. Å men kære ven.

DOKTOREN. Jo jo, du. Det kan ikke nytte at lyve for sig

selv. Jeg har i disse dage foretaget et generalopgør af min

indre status. Et forbandet miserabelt resultat. Jeg kan være så

temmelig sikker på at dette er den sidste nytårsaften jeg oplever.

Idag om et år ligger jeg og rådner oppe på kirkegården.

NORA. Uh, det er skrækkeligt —
DOKTOREN. Nå, engang skal man jo deran. Men således

at bøde for en andens skyld. Er der retfærdighed i dette? Og

dog råder der i enhver familje en ubønhørlig gengældelse. Det er

min faders lystige løjtnantsdage, som min arme rygmarv må svie for.

STENBORG. Nå, med den rygmarv kan du holde det længe

ud endnu.

DOKTOREN. Som en Lazarus; det er ikke videre lokkende.

Ja, for et friskt og lykkeligt menneske må det være en fortvivlet

sag at skulle afsted. For den, der har et hjem, en kær kreds

omkring sig —
NORA. Farvel.

DOKTOREN. Skal De ud?

NORA. Ja, ja; jeg må ud i frisk luft. Farvel, (hun går ud.)

DOKTOREN. Fejler der hende noget?

STENBORG. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige; sådan har
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hun været hele ugen. i en unaturlig ophidset tilstand; hun gør

sig allehånde unødvendige bekymringer; det er som hun ikke

kan trives hjemme i huset; med børnene leger hun ikke mere —
DOKTOREN. Det er den store forandring i eders stilling —
STENBORG. Ja, det må komme deraf. Det er som om hun

idelig ængstes af den tanke at det ikke skal vare ved.

DOKTOREN. Ja vel, ja vel.

STENBORG. I begyndelsen var hun så overstadig lykkelig

ved det. Du kan tænke dig — hun. med sit lette livsglade sind,

hvad måtte ikke det være for hende således med en gang at

blive sat ind i en sorgløs ja en overflødig tilværelse. Min stak-

kers lille Nora; jeg bebrejder mig at jeg ikke med større var-

somhed forberedte hende.

DOKTOREN. Ja, det burde du kanske have gjort.

STENBORG. Men jeg kunde jo ikke ane —
. og desuden

kunde jeg ikke nægte mig den glæde at se hende så strålende

lykkelig.
(NORA kommer atter tilbage.)

STENBORG. Hvad? Kommer du allerede igen?

NORA. Ja, jeg kunde ikke holde det ud. Der kom sådan

en angst over mig; en kan jo aldrig vide. hvad der sker når

en er ude. Jeg må se til børnene - («år mod doren og ia-«;cr hinden

pA klinken, men drmger den hurtigt tilbage.)

STENBORG. Hvorfor går du ikke ind?

NORA. Nej, nej, ikke ind til dem. Det behøves ikke; jeg

hører alt er stille; jeg vil være her hos dig.

STENBORG. Ja, mit sclskab må du undvære en halv times

tid, kære Nora.

NORA. Å nej, nej, Thorvald, gå ikke ud.

STENBORG. Det tænkcr jeg ikke på; jeg må ind og arbejde.

Men Rank vil blive lidt («..r icgn m h.m.i Var det ikke så? Jeg

syntes du sagde

DOKTOREN. Jo. jeg vil gcrne drive lidt om på det nye

tæppe.
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STENBORG. Og jeg stænger min dør. Ingen ind, ingen

fredsforstyrrere ; ingen ekorne mellem papirerne — (går ind i sit

værelse og skyder slåen for indenfra.)

NORA (tager hat og kåbe af.) Synes De ikke her er frygtelig varmt,

Doktor?

DOKTOREN. Nej, tvertimod.

NORA. Fryser De kanske?

DOKTOREN. Heller ikke. Her er jævnt behageligt som altid.

Det er en af de forunderlige gaver, som mange kvinder har, —
kommer man ind i deres stuer, så er det som om man gennem-

strømmes af et mildt velvære.

NORA. Ja ja, her er godt at være.

DOKTOREN. Ja, ikke sandt? Vi ungkarle har en skarp

sands for sligt. Og så forstår vi at sætte pris på det, — skønne

på det. Det gør de gode ægtemænd ikke altid. De blir så

forvente; de synes at al den velsignelse er noget, som skal så

være, noget, som ganske naturligt følger deraf at man lever.

Det er med det, som med en stadig jævn larm; man lægger

først mærke til den, når den ophører. Jeg er næsten viss på

at det går Stenborg ligedan. Nu da Deres forholde tillader det,

skulde De engang imellem rejse fra ham på et par dage.

NORA (efter et kort ophoid.) Tror De han vilde savne mig meget,

hvis jeg var borte?

DOKTOREN. Forsøg.

NORA. Å nej, nej, nej. For Guds skyld, tal ikke så. Hvem

gør sligt frivillig? Rejse fra ham og børnene.

DOKTOREN. Det vidste jeg nok. Men med ham da, frue?

Med både ham og børnene.

NORA. Ja, det vilde være dejligt.

DOKTOREN. Komme lidt ud ; få se stort åbent hav igen,

—

De, som holder så meget af havet.

NORA. Å ja, havet, havet! Er ikke havet herligt!

DOKTOREN. Og så det, at se hjemmet på frastand, i et nyt lys.



— 369 —

NORA. Og komme tilbage igen, gå omkring i sine egne stuer,

bringe så mange dejlige sager med. ordne og pynte, lege med

hornene, se dem trives og vokse os (skræksiagen) Ah —
DOKTOREN. Hvad fejler Dem?

NORA. Å det var intet; det var noget, jeg kom til at huske

på, noget jeg var kommen bort fra.

DOKTOREN. Må jeg fole Deres puls?

NORA. Nej, nej, jeg fejler intet; jeg forsikrer Dem —
DOKTOREN. Åndeligt fejler De ialfald noget. Tror De, det

kan nytte Dem at nægte det for mig. Og hvorfor vil De nægte

det? Hvorfor skjule noget for en gammel ven? For det er jeg

dog? Ikke sandt?

NORA. Å doktor Rank!

DOKTOREN. Nå, hvad er det?

NORA. Nej, nej, jeg kan ikke. — Jo, sig mig en ting, dok-

tor. Er Thorvald nu ganske stærk?

DOKTOREN. Ja, det er han da rigtignok.

NORA. Er De ganske viss på at han nu vilde kunne udholde

en stor rystelse, en stor sorg eller sådant noget?

DOKTOREN. Hvilken rystelse eller sorg skulde det være?

NORA. Det kan jeg ikke vide; der kan jo hænde så meget.

Dengang han var syg sagde De at han måtte vogte sig for alle

stærke sindsbevægelser.

DOKTOREN. Ja dengang.

NORA. Tror De nu igrunden at Thorvald holder så umådelig

meget af mig?

DOKTOREN. Men kære tru Stenborg —
NORA. Det vilde kanskc være godt om han ikke gjorde det.

Og jeg synes, han måtte dog kunne udholde det; han måtte dog

kunne overleve det.

DOKTOREN. Hvilket, frue? Hvilket?

NORA. Hvis der nu tilstodte mig noget. Doktor, jeg er så

.'« Mrnrik IbicH : Eflcrlidic ikririer II.
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forferdelig angest. Mit hoved er så fortumlet. Hvis jeg nu

gik fra forstanden.

DOKTOREN. Hvad skal det sige? Hvor kommer De på

slige tanker?

NORA. Å man kan jo aldrig vide — . Eller hvis der tilstedte

mig noget andet; hvis jeg ikke kunde være længere sammen

med ham —
DOKTOREN. Hvad?

NORA. Å doktor, han måtte dog kunne overleve det.

DOKTOREN. Kære fru Stenborg; dette er griller, som De

af al magt må bekæmpe.

NORA. Ja vel; ja vel, det skal jeg nok. Men sig mig, tror

De ikke at Thorvald, ligesom andre mænd, vilde overleve det,

hvis han ikke fik beholde mig.

DOKTOREN. Ja, ser De, dette, at tåge sin død over noget,

det er i de fleste tilfælde egentlig kun en talemåde, i al fald for

mandfolkenes vedkommende. Man overlever igrunden alt,

kære frue. Straks, når slaget rammer en, synes man dette kan

umuligt udholdes, umuligt bæres. Men så går tiden, dag for dag,

man lærer at finde sig tilrette i det uundgåelige, man kommer

ind i nye forbindelser —
NORA. Nye forbindelser —

!

DOKTOREN. Nu ja, jeg mener —
NORA. Nye forbindelser — ! Det har jeg ikke tænKi på.

Men nej, nej, nej!

DOKTOREN. Jeg må tale med Stenborg.

NORA. Hvad vil De tale om?
DOKTOREN. Om Deres tilstand.

NORA. Det gør De ikke! Det skal De ikke gøre!

DOKTOREN. Jeg må gøre det. Dette her er mig noget så

uforklarligt og så betænkeligt —
NORA. Å, jeg beder Dem, ængst ham ikke.

DOKTOREN. Vær rolig, jeg skal være så skånsom, som mu-



— 371 —
ligt; men både for hans og for Deres skyld må vi finde på en

udvej -

NORA. Å der findes ingen udvej til at komme bort fra dette.

DOKTOREN. Fra hvilket?

NORA. Fra det som forestår; jeg ved ikke. men jeg aner —
DOKTOREN. Hm — (banker) Luk op, jeg må tale med dig.

STENBORG. dukker op.) Nå?

DOKTOREN. Hør her - (sagte) Vær rolig, frue! (de går ind; man

horer dem stænge indenfor.)

NORA. (lytter ved doren.) Hvad taler de om? De hvisker. Hvad

siger han om mig? Hvad tror han? Å. endnu er der ikke

Ind til børnene. (standser ved doren tiivenstre.) Ncj, nej, ikke se dem.

(FRU LINDE kommer fra forstuen.)

NORA. Å Kristine, er det dig? Hvor godt at du kommer.

FRU LINDE. Jeg hører, du har været oppe og spurgt efter mig.

NORA. Ja, men du var netop gået ud. Hvor godt at du kom-

mer. Kristine. Jeg trænger så meget til at se dig og tale med dig.

FRU LINDE. Og jeg kommer for at takke din mand —
NORA. Ved du det allerede?

FRU LINDE. Ja. jeg fik netop brevet. Er han kanske ikke hjemme?

NORA. Jo, men doktor Rank er hos ham. Sæt dig her hos

mig så længe. Nej, ikke sidde. Jeg har en sådan uro. Lad

os gå op og ned.

FRU LINDE. Kæ^re Nora. du er visst ikke vel.

NORA. Å jo, å jo. Så du ved det altså? Du fik brevet,

sagde du?

FRU LINDE. Ja, iictop som jeg vilde gå ud. A, det er en

stor velgerning. din mand har vist mig.

NORA. (jid du må komme til at føle dig lykkelig.

FRU LINDE. Jeg føler mig allerede lykkelig. I min stilling

gives der ikke nogen større lykke end at vide sig tryg.

NORA. Ja, det har du ret i; det er en stor Ivkke at vide

sig trvg.
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FRU LINDE. Ak, du kan ikke skatte den følelse, således

som jeg; du har aldrig været pint af utryghedens angst.

NORA. Ikke det. Har jeg ikke været pint af angst for min

mands liv?

FRU LINDE. Det er sandt. Nå, lykkeligvis er den tid forbi.

NORA. Ja, tryg, tryg. Det er rigtignok en stor ting. Der er

ingen større lykke i verden, (ringer.) Men hvem kan føle sig

rigtig tryg? (stuepigen viser sig i døren.) Bring the ind. —
FRU LINDE. Du skal vel i selskab ovenpå imorgen?

NORA. Imorgen? Ja, ja visst. Jeg vil gå derop. Der skal

være børnefest. Jeg vil gå for børnenes skyld. (Pigen bringer theen.)

Så tak, flyt bordet lidt nærmere til ovnen. Og bring os så

lampen.
(Pigen ud.)

NORA. Se nu, må du tåge plads og gøre dig det mageligt.

STUEPIGEN (bringer lampen og sætter den på divanbordet.) Er der ellerS

noget, frue?

NORA. Nej tak.

(Pigen ud.)

NORA. Nu skal du smage ægte the, Kristine. Den har jeg

altid af første sort.

FRU LINDE. Og thetøjet også. Hvor det er smukt og smag-

fuldt. Og hvor det altsammen passer sammen.

NORA. Ja, således vil Thorvald have alting; der skal være

stil i det, siger han, ellers støder det hans øje. Vil du se, møn-

steret på kopperne svarer til mønsteret på servietterne.

FRU LINDE. Ja, I har det rigtignok dejligt.

NORA. Å, herefter skal vi få det endnu dejligere. — Her-

efter —

!

FRU LINDE. Hvad fejler dig, Nora?

NORA. Hys; det var intet; det var blot et sting i siden. Se

her; tag skammelen under fødderne. Nu sidder vi godt. Ikke

sandt ?
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FRU LINDE. Jo. Du har rigtignok en egen evne til at gore

det hyggeligt.

NORA. Det siger Thorvald også.

FRU LINDE. Ja, hvad skulde der blive af din mand, hvis

han ikke havde dig.

NORA. Hvis han ikke havde — ? Hvor falder du på det?

Hvorfor skulde han ikke have mig?

FRU LINDE. Jo naturligvis. Jeg siger: hvis han ikke

havde dig.

NORA. Tror du ikke der kunde findes nogen, som kunde

gøre det ligeså godt for ham.

FRU LINDE. Ikke i hans ojne.

NORA. Man ser dog ofte at en mand kan glemme sin

første kone.

FRU LINDE. Ja. ligesom mangen kone kan glemme sin

første mand.

NORA. Men kan du begribe det, Kristine?

FRU LINDE. Å jo, det kommer an på —

.

NORA. Ja, men nu det at skilles; det synes jeg ikke at jeg

kan begribe.

FRU LINDE. Nej du. Men det sker jo dog, kære Nora; og

det må ske.

NORA. Ja, ja, jeg ved det nok; men jeg synes, det må være

så forfærdeligt, så aldeles umuligt at overleve —
FRU LINDE. Ja visst nok må det være en tung strid.

NORA. At skulle forlade sit hus, alt, aldrig få lov til at se

det igen, vide at det er der altsammen, men at en selv er lige-

som død for det — . Sig mig, Kristine, hvorfor er det i alminde-

lighed at ægtefolk skilles?

FRU LINDE. Det kan jo være at de ikke passer sammen

eller at den ene bringer skam over den anden.

NORA. Da skiller en mand sig fra sin hustru?

FRU LINDE. Ja, det gør han vel i de Meste tilfælde.
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NORA. Men undertiden tilgiver han hende vel også?

FRU LINDE. Det hænder visst; men synes du det vilde være

bedre?

NORA. Nej, du har ret. Det vilde ikke være bedre. — Og
bømene, dem får jo en sådan ulykkelig fraskilt hustru heller

ikke beholde? Er det virkelig så?

FRU LINDE. Ja jeg tror; det vil sige, hvis hun er den

skyldige.

NORA. Å skyldig, skyldig; hvad vil det sige, at være skyl-

dig. Har en hustru ikke ret til at elske sin mand.

FRU LINDE. Jo netop; sin mand — blot sin mand.

NORA. Ja naturligvis, hvem tænker på andet? Men den lov

er uretfærdig, Kristine. Man kan tydelig mærke at det er mæn-

dene, som har gjort den.

FRU LINDE. Aha, du er begyndt at kaste dig på kvinde-

spørgsmålet?

NORA. Nej, det bryder jeg mig aldeles ikke om. Gør du

kanske det?

FRU LINDE. Nej på ingen made. Det må andre om; jeg

har nok med at kæmpe for mig selv.

NORA. Jeg også.

FRU LINDE. Du?
NORA. Ja det vil sige — jeg tænker på alle de ulykkelige

mødre og de ulykkelige små børn. Kristine, at vide sine små

børn i fremmedes hænder!

FRU LINDE. Heller det, end hos en forbrydersk moder.

NORA. Å, der gives forfærdelige ting i verden.

(Stuepigen åbner døren for SAGFØRER KROGSTAD.)

STUEPIGEN (dæmpet.) Fruc —

!

NORA (vender sig, farer op, sagte og bævende.) Der er han !

FRU LINDE (ligeså.) Han! Hvad vil han!

NORA. (til pigen.) Godt, godt; gå.

(Pigen går. SAGFØRER KROGSTAD kommer nærmere.)
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KROGSTAD. Jeg forstyrrer kanske damerne?

NORA. Hvad vil De? Min mand er ikke hjemme.

KROGSTAD. Jeg tror dog han er derinde.

NORA. Ja, men han er ikke at få itale.

KROGSTAD. Behøves heller ikke —
NORA. Gå. Kristine; gå ind til børnene.

FRU LINDE. Nora, hvad er dette?

NORA. Gå, gå. Kristine; jeg må tale med denne mand.

FRU LINDE. Jeg forstår.

NORA. Å du forstår intet.

FRU LINDE. Jeg forstår. Krogstad — hvor er De kom-

men hen?

KROGSTAD. Did hen hvor De har drevet mig.

FRU LINDE. Ah —
KROGSTAD. Nu er det for sent.

FRU LINDE. Krogstad — vi må tales ved siden.

KROGSTAD. For sent.

NORA. Gå, gå —
(FRU LINDE ind til venstre.)

NORA ispa-ndt.t Nu?
KROGSTAD. Ja nu.

NORA. Herr Krogstad, De gør det ikke.

KROGSTAD. Har han betænkt sig på at gøre det?

NORA. Ja men jeg. jeg er jo ikke skyld i det.

KROGSTAD. Hustruen får lide for mandens skyld.

NORA. Å, De ved ikke hvorledes jeg har kæmpet og talt

Deres sag.

KROGSTAD. Gjorde De det af deltagelse for mig?

NORA. Å jeg har kæmpet for livet i disse dage.

KROGSTAD. Bah. livet, livet. Jeg tænkte også at det galdt

livet dengang det kom op om mig men De ser det selv.

frue. jeg har overlevet det.

NORA. Ja De men hvorledes —
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KROGSTAD. Hvorledes —

?

NORA. Jeg kan dog ikke leve et sådant liv, som — som —
KROGSTAD. Som jeg, mener De —
NORA. Tilgiv mig —
KROGSTAD. De skal se, De finder Dem nok tilrette med tiden.

NORA. Herr Krogstad, tænk på mine små børn —
KROGSTAD. Tænkte Deres mand på mine børn, da han

stængte den sidste redningsvej for mig?

NORA. Å Gud, å Gud, at skulle dø så ung — at skulle dø

fra min mand og mine børn —
KROGSTAD. Og De vil indbilde mig at De har mod til at

dø — ha-ha —
NORA. Det tror De ikke?

KROSTAD. Tror De det selv?

NORA. Jeg har ikke tænkt på andet i disse dage.

KROGSTAD. Kan være. Men måden. Gift? Er ikke så let

at få. Skyde sig? Det skal der adskillig færdighed til, fru

Helmer. Hængning? Fy, der er noget stygt i det — man blir

skåret ned; det vil De aldrig bekvemme Dem til.

NORA. Hører De det, som suser?

KROGSTAD. Elven. Ja naturligvis, det er den. De har tænkt

på. Men har De ikke bare tænkt så løseligt — Tænk nu at

skulle sætte det iværk — Ud af huset ved nattetid — ned i

det fossende sorte vand — rives med, drages under isen —
kæmpe, kvæles, Fiskes op — engang, langt nede — og i hvilken

forfatning —
NORA. Å, det er forfærdeligt — å at jeg ikke å det

er forfærdeligt —
KROGSTAD. Hvilket frue —
NORA. De ser det jo; det kan ikke nytte at skjule; jeg har

ikke mod til at dø.

KROGSTAD. Det tænkte jeg nok; men jeg vilde dog have

visshed —
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NORA. Og så?

KROGSTAD. Behøves heller ikke. Der får ingen anden end

Deres' mand noget at vide.

NORA. Å men netop han må jo ikke —
KROGSTAD. De har visst læst i romaner om skurke, som

aldrig drives af andet end hævn. Nå, det kunde være ganske

fornøjeligt om alle mennesker kunde sige: se, bankdirektørens

frue er ikke et hår bedre, end den vinkelskriver Krogstad, som

bankdirektøren har jaget bort —
NORA. Men De vil intet åbenbare?

KROGSTAD. Jeg har ikke råd til det frue. I den første for-

tvivlelse tænkte jeg på det; men jeg har ikke råd til det. Det

er ikke med mig som med romanskurkene; jeg har fire børn

at forsørge; de behøver både mad og klæder. Jeg har nu i over

halvandet år nøjet mig med de trangeste kår, for at vinde lidt

borgerlig ære igen. Det har Deres mand stængt. Nå så vil jeg

ialfald leve, leve godt, mine børn skal få det godt — Her er

brevet her får han alt at vide — og så sidder han som under

et ludende skred ; jeg har ham i min lomme, jeg kan gøre med

ham, hvad jeg vil — fordre hvad jeg vil; han tor ikke kny;

det blir den bortjagede extraskriver, som styrer banken —
NORA. Det vil De?

KROGSTAD. Det og intet andet.

NOFM. Det er at tåge hans fremtid fra ham.

KROGSTAD. Han har tåget min frem.tid fra mig.

NORA. Denne bank står for ham som hans livs opgave. Og
den skulde han opgive for at gøre sig afhængig af Dem.

KROGSTAD. Det vil han gøre af kærlighed til Dem.

NORA. Skylden er min. Og jeg som gjorde det af kærlig-

hed til ham.

KROGSTAD. Alle gerninger yngler men afkommen arter sig

ikke altid som den skulde.

NORA. Og dette kan De gøre.



— 378 —

KROGSTAD. Jeg har fire børn.

NORA. Herr Krogstad, De gør ikke dette.

KROGSTAD. Her er brevet.

NORA. Giv mig det.

KROGSTAD. For at besørge det.

NORA. Ja ja.

KROGSTAD. Tak; der er brevkasse på døren; det er kanske

sikrere —
NORA. De ved ikke hvad dette drager efter sig.

KROGSTAD. Elven?

NORA. Ja, nu må det ske. Går ikke jeg under, så går

min mand.

KROGSTAD. Jeg tror ikke på romaner, fru Helmer.

NORA. De er en usling! Ja, De er en usling. Nu frygter

jeg Dem ikke længer — thi nu har jeg ikke længere noget valg —
KROGSTAD. Å jo — bare DeresTmand fojer sig —
NORA. Det gør han ikke — han skal aldrig fristes til det.

Nu har jeg mod til alting —
KROGSTAD. Bah —
NORA. Ud af dette hjem, som De har ødelagt.

KROGSTAD. Jeg? Ikke De?

NORA. Hvad jeg har gjort, har jeg gjort af kærlighed til min

fader og til min mand.

KROGSTAD. Og hvad jeg gør, gør jeg af kærlighed til

mine børn.

NORA. Deres børn skal aldrig få velsignelse af dette.

KROGSTAD. Tror De ikke?

NORA. De skal se, hvad den gerning drager efter sig.

KROGSTAD. Bah!

NORA. De skal se ; De føler det selv — De er fejg — De

vover det ikke — De går. De tager brevet med Dem.

KROGSTAD, (i entredoren) Bah! (går)
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NORA. Usling! -Ah — Brevet. I kassen. — Der ligger det.

(FRU LINDE kommer fra værelset til venstre. I

FRU LINDE. Gik han ikke?

NORA. Jo.

FRU LINDE. Og han kommer ikke igen?

NORA. Nu kommer han aldrig mere.

FRU LINDE. Nora. hvad er det. som fejler dig? Hvad er

det, som stikker under alt dette?

NORA. Slet intet; men tal ikke til min mand om at han

var her.

FRU LINDE. Nora, du har noget hemmeligt med ham.

NORA. (smiler.) Ja vjsst; en hemmelig forståelse.

FRU LINDE. Når man spøger for alvor, er man ikke så

dødsbleg, som du.

NORA. Kan du se det?

FRU LINDE. Din mand vil også kunne se det.

NORA. Min mand får intet at se; jeg har flere ansigter end et.

FRU LINDE. Nora, Nora, du skaber hulhed omkring dig.

NORA. Å, men er her ikke skont?

FRU LINDE. Uden sandhed?

NORA. Sandhed? Den tør vi ikke tænke på.

FRU LINDE. Men vilde det ikke være bedre om du kunde det?

NORA. Vi må ikke forlange alt; vi må nøjes med lidet;

jeg må snart nøjes med —
FRU LINDE. Med?

NORA. Med intet.

FRU LINDE. Nora, det er forgæves at du dølger noget for

ni'K- Jt^K forstår alt. Hvad du fortalte mig første gang. Denne

hemmelighcd med Krogstad

NORA. Nå, og hvad så?

FRU LINDE. Jeg har — jeg har kendt ham i tidligere dage.

Det er mig af vigtighcd at vide det. Er han et slet. et foragte-

ligt menneske?
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NORA Jeg ved ikke; jeg ved kun at han er forfærdelig.

FRU LINDE. Hvoraf ved du det?

NORA (åhner døren til entreen.) Se; der i kassen Hgger et brev.

FRU LINDE. Fra ham?

NORA. Ja.

FRU LINDE. Til din mand?

NORA. Ja.

FRU LINDE. Jeg må tale med Krogstad.

NORA. Det er for sent.

FRU LINDE. Hvem ved.

NORA. For sent, siger jeg — der ligger brevet.

FRU LINDE. Farvel. (ud gennem baggrunden.)

NORA. Nej, nej; jeg drømmer. Alt dette er en drøm. (ser ud.)

Jo, det ligger der. Der står det skrevet altsammen.

(HELMER og DOKTOREN kommer fra værelset.)

NORA. Kommer du endelig, Thorvald? Hvor dejligt at du

kommer. Fy, skam Dem, doktor, at De holderj ham så længe —
HELMER. Vi havde noget at tale om. Hvorledes har min

lille sangfugl det?

NORA. Sangfuglen har det dejligt; det kan du da se.

HELMER. Ja, det synes jeg også — (tii doktoren.) Men hvad

er det så for noget —

?

DOKTOREN. Hm —
NORA. Hvilket? Hvad?

HELMER. Å slet ingen ting.

NORA. Å jo, jeg ved. Ja tænk, doktoren vil endelig at jeg

skal befinde mig ilde.

HELMER. Ja ikke sandt; det er noget visvas. Vi befinde

os ilde? Vilde det nu være tid — nu da vi har alt, hvad vi

så længe har ønsket. Nu vil vi fejre vor nytårsaften i skønhed

og ro. Alle forretninger skal hvile til det nye år.

NORA. Ja, ikke sandt, Thorvald?
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HELMER. Jo, hverken pen eller bog i hånden iaften. Hm,

det er sandt; et må jeg dog først — — (går mod udgangsdoren.)

NORA. Hvor vil du hen?

HELMER. Blot se efter om der skulde være kommet breve.

NORA. Nej, nej. Thorvald —
HELMER. Hvad nu?

NORA. Nej, nej, jeg ber dig — der er ingen —
HELMER. Lad mig dog se.

NORA (slår et par akkorder på pianoet.)

HELMER (standser ved døren.) Aha!

NORA. Kender du den?

HELMER. Vil du virkelig?

NORA. Hvad får jeg for det?

HELMER. Hvad skulde det være?

NORA. Jeg skal sige det siden.

HELMER. Nej, straks.

NORA. Nej, siden. Har jeg dit ord?

HELMER. Er det noget, du før har bedt mig om?
NORA. Nej, aldrig. Har jeg så dit ord?

HELMER. Ja, så har du det. (tii doktoren) Nu skal du høre.

Men cigaretter må til; ægte tyrkiske. (Han og doktoren sætter sig ved

ovnen. NORA spiller og synger Anitras sang af Peer Gynt.)

(FRU LINDE kommer fra forstuen.)

FRU LINDE. Nej, men hvad er dette?

NORA. Forstyr ikke.

HELMER. Et stykke familjeliv. Hvad siger De til det?

DOKTOREN. Tyrkisk, men skont; ikke sandt?

NORA. Sæt dig til pianoet, Kristine; spil videre. (Hun drappe

rer «lg med schavler og danser.)

HELMER. Hvor hun er dejlig. Rank. Se den line hojning

med nakken. Hvilken ynde i bevægelserne, og hun aner det ikke.

DOKTOREN. En hustru er en god ting.

HELMl-R. En hustru som hun.
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NORA. Er du nu fornøjet?

HELMER. Tak!

NORA. Var det smukt?

HELMER. Tak, tak!

STUEPIGEN (fra højre.) Bordct er dækket.

HELMER. Godt. Men først forretninger — (åbner entredøren.)

NORA. Hvor vil du hen?

HELMER. Se efter brevkassen.

NORA. Nej, nej.

HELMER. Der ligger et^^brev.

NORA. Tag det ikke! Lad det ligge.

HELMER. Men kære Nora — ; aha, det er fra Krogstad.

NORA. Thorvald, tager du det, så springer jeg ud af vinduet.

HELMER. Men Nora —
DOKTOREN. Hm, Helmer —
HELMER. Hvad er det, Nora, hvorledes er det fat med dig!

NORA. Å intet, men jeg vil have dig hel og holden. Ikke

forretninger iaften — å, du kan jo vide hvad han skri-

ver om —
HELMER. Ja netop, men jeg gad dog se. —
NORA. Du loved mig, hvad jeg bad om. Nu vel, du skal

ikke åbne kassen iaften, og heller ikke imorgen —
HELMER. Men min kære lille Nora —
NORA. Ikke sandt, doktor, han loved det —
DOKTOREN. Jo, du er bunden, Helmer.

NORA. Ingen bekymringer på helligdage — imorgen får du

jo dog ingen tid til forretninger; visiter hele dagen, og selskabet

ovenpå om aftenen —
HELMER. Godt, lad så være. Idag og imorgen skal jeg

være til for dig — men så, det siger jeg dig — imorgen, når

midnat er over —
FRU LINDE. Å, De arbejder da vel ikke fra midnat —
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HELMER. Det er jeg vant til, frue. Men nu tilbords, og så

en skål for det gamle år og for alle skønne håb i det nye.

NORA. Gå foran. Hjælp mig at få al denne stads af, Kristine.

DOKTOREN (tii Heimer, idet de går ind». Scr du ; Hun er aldeles

ikke normal.

HELMER. Jeg forsikkrer dig, det er ikke andet end bekym-

ring for mig; hun har en tåbelig skræk for dette menneske.

(de går ind.)

NORA. Nu?
FRU LINDE. Var allerede rejst.

NORA. Jeg sagde dig det jo.

FRU LINDE. Men han kommer igen imorgen.

NORA. Hvad nytter det; Thorvald har set brevet.

FRU LINDE. Ved ikke hvad det indeholder; vi må få det fat.

NORA. Krogstad skriver et andet.

FRU LINDE. Men er det da så slemt?

NORA. Nej, nej, visst ikke; det er tåbeligt af mig. Lad dig

ikke mærke med noget. Gå ind til dem; jeg hjælper mig selv.

(FRU LINDE går ind i spiseværelset.)

NORA (lager schavierne af.) Thorvald i hans magt, nej tak, derfor

har jeg ikke frelst hans liv. Men - nej, nej, nu må det stå

fast. (ser pi uhret.t Fem. Syv timer til midnat. Så fireogtyve timer

til næste midnat. Fireogtyve og syv? Enogtredive timer at

leve i.

(hun gir ind.)



TREDJE AKT.

(Simme værelse. En lampe hrænder på bordet i forgrunden.)

I FRU LINDE sidder ved bordet og blader adspredt i en bog; forsøger at læse men synes ikke

at kunne holde tankerne samlet; lytter et par gange spændt mod forstuen; ser på sit uhr.)

FRU LINDE, (springer op.) Hvad ! Allerede? Nej, det er jo ikke —
(NORA kommer ind i selskabsdragt.)

NORA. Hvad! Kristine, sidder du her?

FRU LINDE. Å, er det dig, Nora?

NORA. Sidder du her, Kristine?

FRU LINDE. Ja, jeg vilde gerne se dig pyntet; men jeg

kom forsent. Hjemme hos mig er det koldt og så blev jeg

siddende.

NORA. Ja så; men du skal gå igen —
FRU LINDE. Hvorfor?

NORA. Jo, jo, du skal gå.

FRU LINDE. Kommer du alt så tidligt fra selskabet?

NORA. Ja, jeg kunde ikke holde det ud; der var en kvalm

og en hede.

(HELMER kommer fra forstuen.)

HELMER. Men kære Nora, hvad skal det betyde? Går

du fra selskabet så tidligt? Og uden at tåge afsked? Ah, god-

aften, frue!

NORA. Ja, jeg måtte. Jeg vidste at Kristine var her. Hun

skulde se min nye kjole.
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HELMER. Nå, men kom dog op igen ; det går dog umu-

ligt an —
NORA. Ja. ja, jeg går op for at hente hornene - men så —

å, jeg kan ikke blive længe deroppe, Thorvald; men du skal

blive; danse, more dig — lov mig det.

HELMER. Ja, ja — kom bare. Godnat, fru Linde — og

undskyld.

NORA. Godnat, Kristine — godnat, farvel -— du skal

ikke blive længe siddende, du med dine svage ojne. Se så, nu

har du set mig pyntet. Ikke sandt; den dragt klæder mig godt.

Når du tænker på mig — så husk mig således. Godnat —- farvel,

Kristine - farvel --

FRU LINDE. Godnat, kære Nora.

HELMER. Kom, kom. nu går vi.

NORA. Godnat, farvel.

(HEI..MER og NORA går ud gennem entreen )

FRU LINDE, (lytter en stund.» HvilkcH forfærdelig sjæleangst. Og
han ser det ikke. Forstår intet. - Men klokken - skulde han

ikke (lytter) Ah (ibncr forstuedoren, det banker ire gange sagie på den ydre

dor; FRU LINDE åbncr. SAGFØRER KROGSTAD kommer ind.)

FRU LINDE. Kom her ind. Her er ingen.

KROGSTAD. De har skrevet mig til. Hvad skal dette betyde?

FRU LINDE. Ja, jeg måtte; hjemme hos mig var det umu-

ligt — her er ingen hjemme.

KROGSTAD Har vi noget mere at tale om?
FRU LINDE. Vi har meget at tale om.

KROGSTAD. Det trode jeg ikke.

FRU LINDE. De har aldrig forståt mig.

KROGSTAD. Var der andet at forstå end det ligetil? Der

er så mangen en, som får løbepas når noget fordelagtigere til-

byder sig.

FRU LINDE. Tror De at jeg brod med let hjerte?

KROGSTAD. Ikke det?

iS Henrik Ihscn : Eflerladte «krlfter II.
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FRU LINDE. Krogstad, har De virkelig troet det?

KROGSTAD. Hvorfor skrev De da dengang som De gjorde?

FRU LINDE. Kunde jeg andet? Måtte ikke alt brydes

mellem os?

KROGSTAD. Ja, for fordelens skyld.

FRU LINDE. Glemmer De at jeg havde en hjælpeløs moder

og to små brødre? De var uden alle udsigter.

KROGSTAD. Havde De derfor ret til at forstode mig?

FRU LINDE. Jeg ved det ikke; jeg har mangen gang spurgt

mig selv, om jeg havde ret til det.

KROGSTAD. Da jeg misted Dem, misted jeg hvert fodfæste

i livet. Se på mig; nu er jeg en skibbruden mand på et vrag.

FRU LINDE. Hjælpen tør være nær.

KROGSTAD. Det siger De, som selv er med at støde min

hånd bort.

FRU LINDE. Tror De, jeg gør det?

KROGSTAD. Er De ikke med mine forfølgere?

FRU LINDE. Så? Og hvorfor tror De?

KROGSTAD. Det er ikke første gang en lægger den for had,

som en har forurettet.

FRU LINDE. Krogstad, det tror De ikke om mig.

KROGSTAD. Hvad skal jeg da tro? Tager De ikke den stil-

ling, som jeg mister?

FRU LINDE. Jo.

KROGSTAD. Og det kunde De gøre hvis —

?

FRU LINDE. Jeg har lært at handle fornuftigt; livet og den

hårde bitre nødvendighed har lært mig det.

KROGSTAD. Og livet har lært mig, ikke at tro på talemåder.

FRU LINDE. Da har livet lært Dem en meget fornuftig ting.

Men på handlinger må De dog tro.

KROGSTAD. Hvorledes mener De?

FRU LINDE. De sagde at De stod som en skibbruden mand

på et vrag.
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KROGSTAD. Det har jeg vel grund til at sige.

FRU LINDE. Jeg sidder også som en skibbruden kvinde på

et vrag; ingen at sørge over og ingen at sørge for.

KROGSTAD. De har selv valgt.

FRU LINDE. Lad os ikke tvistes om det; for mig lod det

sig ikke vælge anderledes.

KROGSTAD. Ja hvad så?

FRU LINDE. Krogstad, hvis nu vi to skibbrudne mennesker

kunde komme over til hinanden.

KROGSTAD. Hvad mener De?

FRU LINDE. To på et vrag, står dog bedre end en på

hver sit.

KROGSTAD. Kristine!

FRU LINDE. Hvorfor tror De jeg kom hid?

KROGSTAD. Skulde det være ?

FRU LINDE. Jeg må arbejde, hvis jeg skal bære livet; jeg

har arbejdet hele mit liv igennem. og det har været min største

og eneste lykke. Men nu står jeg alene, så forfærdelig tom og

forladt. At arbejde for sig selv, det er der ingen glæde i. Krog-

stad, skaf mig nogen og noget at arbejde for.

KROGSTAD. Dette tror jeg ikke på. Det er dette over-

spændte kvindehøjmod. som går hen og ofrer sig selv.

FRU LINDE (smiicri Hm. det jeg mindst af alt er, det er

overspændt.

KROGSTAD. Og De kunde '- Ved De hvem og hvad jeg

holdes for

FRU LINDI". De sagde, at med mig var De bleven en anden.

KROGSTAD. Nu ja ?

FRU LINDE. Kunde det ikke ske endnu?

KROCiSTAD. Kristine, er der overlæg i dette? Vil De ?

Vil Du ?

FRU LINDE. Jeg træmger til nogen at være moder for; og

Deres børn trænger til en moder. Vi to trænger til hinanden.
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De har sagt, at De behøver at vise omgivelserne at der er

nogen som tør betro Dem et tillidshverv. Jeg tør det.

KROGSTAD. Nu, Kristine, så skal jeg også rejse mig. —
Ah, men jeg glemte — ; det er altsammen umuligt •

—

FRU LINDE. Hvorfor?

KROGSTAD. De ved ikke —
;

jeg har foretaget et skridt

imod dette hus —
FRU LINDE. Det ved jeg.

KROGSTAD. De ved det?

FRU LINDE Jeg ved også, hvad fortvivlelsen kan drive en

mand som Dem til.

KROGSTAD. Å, hvis jeg kunde gøre det ugjort!

FRU LINDE. Det kunde De. Deres brev ligger endnu i

kassen.

KROGSTAD. Er De viss på det?

FRU LINDE. Ganske viss; men —
KROGSTAD. Så forstår jeg. De vil frelse Deres veninde

for enhver pris. Sig det ligesågodt rent ud. Er det så?

FRU LINDE. Krogstad, den som en gang har solgt sig selv

for andres skyld gør det ikke om igen.

KROGSTAD. Brevet skal fordres tilbage.

FRU LINDE. Nej, nej.

KROGSTAD. Det er endnu tid. Jeg venter her, kræver det,

siger at det handler om min afskedigelse — men at jeg finder

mig deri —
FRU LINDE. De skal ikke kalde det tilbage.

KROGSTAD. Men var det ikke for brevets skyld at De satte

mig stævne her?

FRU LINDE. Jo, i det første øjebliks forfærdelse; men nu

ligger der et døgn imellem. Helmer må vide alt. Denne ulyk-

salige hemmelighed vil undergrave deres ægteskab om den får

bestå. Fuld klarhed må der være. Dette med fordølgelser og

udflugter fører i afgrunden.
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KROGSTAD. Kristine, Deres veninde har ikke sagt Dem alt.

FRU LINDE. Er der andet end gælden —
KROGSTAD. Hm ^

FRU LINDE. Skynd Dem; gå gå — der kommer nogen ned

ad trapperne. Vent mig i porten (på gadenj; De må folge mig til porten.

KROGSTAD. Jeg venter; og De skal få se. Å Kristine, tak,

tak. De har rejst mig op. (han går hunigt.)

FRU LINDE, (tager ydertojet på.) Han takker, og det er mig —

;

ja, nu skal her tåges fat -

INORA kommer med de to ældre horn. Barnepigen har det yngste på armen.)

NORA. Hvad; er du endnu her?

FRU LINDE. Godnat; imorgen har jeg meget at tale med

dig om.

NORA. Imorgen - -I

FRU LINDE. Tro mig, Nora, det er godt at få tale ud —
NORA. Ja, ja. Godnat.

FRU LINDE. Godnat.

NORA. Tusende gange godnat. Farvel.

(FRU LINDE går.)

NORA. Bring dem tilsengs, Anne Marie - de er så trætte

og sovnige Å sørg godt for dem. Hvad siger du? Være

lidt hos mamma. Nej. nej - det går ikke I kan ikke være hos

mamma Godnat — å endnu en gang Godnat — godnat -

se så nu må I ind - godnatt alle sammen —
(Rarnepigcn ind med hornene.)

NORA. Å, aldrig at skulle se dem mere. Aldrig - aldrig —
HELMER (kommer) Se så nu er det over. F> de tilsengs?

NORA. Ja, snart.

HELMER. Du er træt?

NORA. Å ja, noget.

HELMER. Herefter skal min lille Nora skåne sig. Det skai

blive godt at få hvile ud. Ikke sandt?

NORA. Jo jeg tror det næsten.

HF.I.MI-R. Rare næsten.
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NORA. Jo, jo, det skal blive godt.

DOKTOR RANK. (kommer) Tør man komme ind så sent?

HELMER. Nej, er det dig? Ja vær så god.

DOKTOREN. Jeg fik ikke sagt jer farvel deroppe, og så

vidste jeg jo I er to nattefugle —
HELMER. Ja, jeg skal endnu arbejde et par timers tid. Nå,

du lod til at more dig godt iaften.

DOKTOREN. Ja, hvorfor ikke. Man vil jo gerne tåge den

sidste fornøjelse med.

HELMER. Den sidste? Hvorfor skulde det blive den sidste?

DOKTOREN. Hvorfor? Ja, det må du spørge visse hemme-

lighedsfulde magter om. Men den sidste blir det nu for mit

vedkommende.

HELMER. Men kære Rank —
DOKTOREN. Jeg føler det. Der er ikke noget at gøre ved.

Nu går jeg hjem og lægger mig tilsengs og står ikke op igen.

Nej, nej, det er så; jeg er ganske på det rene med den ting.

Derfor vilde jeg sige farvel —
HELMER. Å men jeg ser dog naturligvis til dig hver dag —
DOKTOREN. På ingen made. Det skal du ikke gøre. Jeg

vil ikke have det. Der er noget uskønt over det at ligge og dø.

Et sygeværelse er hæsligt; den fordærvede luft, patientens afta-

gende kræfter, hans forandrede udseende, den stramme gule hud,

de glasagtige øjne — . Nej, nej, lov mig det, Helmer, du kommer

ikke. Jeg vil ikke stå i din erindring sammenblandet med slige

indtryk.

HELMER. Tror du det blir langvarigt?

DOKTOREN. Neppe. Jeg havde nær sagt desværre. Ja er

det ikke forunderligt hvorledes vi hænger ved det usle liv?

Jeg som læge har så let for at gøre en brat ende på hele histo-

rien; nogle dråber af en flaske — ; et snit med lancetten her

over pulsåren —
HELMER. Men, Rank — hvad tænker du på —
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mod. Jeg ligger heller der og pines og dør tommevis nedenfra.

Nå, der kan forresten hli interessante iagttagelser at gore. Med

andre patienter kan man sådan henimod slutningen ikke godt

experimentere. Der er aldrig nogen rigtig besked at få af dem.

På sig selv derimod — ; \a, kære venner, det er nu det eneste,

jeg har at glæde mig til her i verden. Jo, og så mine gode ci-

garer; for dem kan jeg roge. Ja, farvel da, og tak for alt godt.

Gid det må vare længe for eder. Nå nå, frue — lad os ikke

blive følsomme, ikke opføre scener — Farvel —
HELMER. Rank, jeg ser dog op til dig.

DOKTOREN. Du slipper ikke ind. Fy for pokker, hvad har

du med døden at gore - endnu? Du er et sundt lykkeligt

menneske - nej nej, det er ikke noget for dig. Nå, farvel

altså, og gid I ikke må komme efter på mange år. (han Kår.»

HELMER. Det blir et hårdt slag for os, Nora!

NORA. Ja.

HELMER. Han var så sammenvokset med os. Jeg kan ikke

tænke mig ham borte. Han, med sine lidelser og med sin en-

somhed, gav ligesom en skyet baggrund for vor sollyse lykke.

Nå, det er kanske bedst således. For ham ialfald. Og maske

også for os. (han «år uJ i forsrucn or taKO" en hdkIc op af lommen.

I

NORA. Thorvald - hvad vil du?

HELMER. Tomme kassen. Hvad er det? Har her været

nogen ved låsen?

NORA. Ved låsen—?

HELMER. Ja visst har det så. Hvad kan det være? Jeg

skulde dog aldrig tro at pigerne; her er et stykke af en hårnål

Nora, det er din

NORA. Så må det være b(>rnene —
HELMER. Ja naturligvis - det må du vænne dem af med.

Hm, hm ; nå, jeg fik den dog op. Sc her. Vil du se,

hvorledes det ophober sig.
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NORA. Vil du arbejde nu?

HELMER. Ja; jeg må. Jeg får ikke sove alligevel — ; dette

med Rank vil ikke komme mig ud af tankerne. Så, så, min søde

lille Nora; jeg ser det har rystet dig også. Men det må du be-

kæmpe; du har ikke godt af det. Du må være glad og lykke-

lig, min lille sangfugl. Er det ikke derfor du er til i verden?

Det kom os jo ikke uventet. Vi har jo længe været forberedte.

Og som sagt, det er kanske bedst således — for os. Nu er vi

to ganske henviste til hinanden. Så, så, ikke så rystet, Nora;

der er noget uskønt i dette. Vi vil ikke lade os tåge lykken

fra. Nu har vi alt; en uafhængig stilling. Hvor jeg glæder mig

til at skulle tåge fat; være min egen uafhængige herre — virke

med frie hænder.

NORA. Ja ja, det skal du, Thorvald!

HELMER. Ja, nu går jeg ind sålænge. Godnat, min søde

lille Nora; sid ikke for længe oppe. Du trænger så stærkt til ro.

NORA. Ja, jeg agter også at — ; ja gå, Thorvald; godnat;

jeg har snart besørget det sidste.

HELMER. Godnat, min lille lærkefugl. Og så imorgen en

ny dag og et nyt liv. Godnat; sov godt. Nu vil jeg læse bre-

vene igennem. (han går med papirerne ind i sit værelse.)

NORA (ser sig en stund om med forvildede øjne; går et skridt henimod Helmers

dør, men standser igen; sagte:) Thorvald, Thorvald, Thorvald! Aldrig SC

ham mere! Børnene; aldrig se dem mere. Det iskolde sorte vand.

Å, kan jeg det! Å, når det var over! Hvad er det? Har han

åbnet det? Læser han! — Farvel mit hjem, mit hjem, og han

og børnene!

(Hun har kastet et stort schavl over hovedet og vil ile ud gennem entredøren. I det samme

river HELMER sin dør op og står der med et åbent brev 1 hånden.)

HELMER. Nora!

NORA. (med et skrig.) Ah

HELMER. Nora, hvad er dette —
NORA. Jeg går jo — du ser jo jeg går.
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HELMER (holder hende tiibage.» Hvof vil du hen? Ved du, hvad

den usling skriver?

NORA. Ja. dræb mig kun! Slå mig!

HELMER. Nora!

NORA. Slip mig — jeg går jo!

HELMER. Forfærdeligt! Er det sandt, hvad han skriver? Nej,

nej, det er jo umuligt, at det kan være sandt.

NORA. Hvad vil du gore med mig?

HELMER. Du ulyksalige; hvad er det. du har foretaget dig!

NORA. Lad mig komme bort. Slip mig.

HELMER (låser doren af.) Intet komediespil. Her blir du, og

står mig til regnskab. -— Ved du hvad du har gjort? -— Svar

mig! Ved du det?

NORA. Ja. nu ved jeg det.

HELMER. Å, hvor forfærdeligt jeg er vågnet op. I alle disse

otte år, - hun som var min lyst og stolthed, — en hyklerske,

en løgnerske værre, værre - - en forbryderske — å, denne

bundlose hæslighed i dette fy. fy —
NORA (tier.)

HELMER. Jeg burde forudset det, anet det. Alle din faders

letsindige grundsætninger ti! Alle din faders letsindige grund-

sætningererdet.duhar tageti arv. Ingen religion, ingen moral, ingen

pligtfolelse. Å, hvor jeg er bleven straftet for at jeg så igenncm

fingre med ham. For din skyld gjorde jeg det, og således lønnes jeg.

NORA. Ja, således.

HELMER. Du har ødelagt hele min lykke, hele min fremtid.

Jeg er i et samvittighedslost menneskes vold. Han kan gore med

mig, hvad han vil, kræve, hvad det skal være. Jeg tor ikke kny.

NORA. Når jeg er ude af verden, så er du fri.

HELMER. Å ingen fagter. Slige talemåder havde din fader

også på rede hånd. Hvad nytter det, at du er horte? Intet.

Gør han sagen bekendt, så vil intet menneske tvivle på at jeg

har været vidende om din forbrvderiske handling. Man vil kanske
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tro at jeg har tilskyndet dig. Hele min borgerlige stilling, hele

min virksomhed i livet har du undergravet. Jeg må tie og tjene

ham, eller også går jeg tilgrunde. Forstår du nu, hvad du har

gjort imod mig?

NORA. Ja.

HELMER. Dette er så utroligt, at jeg ikke kan fastholde

det. Men vi må se at komme på det rene. Tag schawlet af!

Tag det af, siger jeg. Jeg må se at tilfredsstille ham på en

eller anden made. Sagen må dysses ned. Alt må blive mellem

os som før, for verdens øjne. Men naturligvis kun for verdens

øjne. Børnene får du ikke lov til at opdrage ; dem tør jeg ikke

betro dig. Å, at måtte sige dette til hende, som jeg har elsket

så højt. Nå, det er forbi; det gælder ikke længere lykken ; det

gælder at redde resterne, stumperne, skinnet.

(det ringer på entréklokken.)

HELMER. Hvad er det! Så sent! Skulde det forfærdeligste —

!

Skulde han — ! Skjul dig —
(NORA blir stående ubevægelig. Han går hen og åbner forstuedøren.)

STUEPIGEN (i entreen.) Her kom et brev til fruen.

HELMER. Giv her. (lian griher brevet og lukker doren.) Ja, det Cr fra

ham. Se der.

NORA. Læs du.

HELMER. Jeg har knapt mod. Jeg aner det forfærdeligste.

Vi er kanske fortabte både du og jeg. Nej, jeg må vide det.

(han bryder brevet ilsomt, lober nogle linjer igennem; et glædesskrig) Nora!

NOKA (ser sporgende på ham.)

HELMER. Nora! — Nej, jeg må læse det endnu en gang.

Jo, jo, så er det. Du er frelst, Nora, du er frelst.

NORA. Hvorledes frelst?

HELMER. Se her. Han sender dig dit gældsbevis tilbage.

Han skriver at han fortryder og angrer — ; at et lykkeligt om-

slag i hans liv — ; å, det kan jo være det samme hvad han

skriver. Vi er frelste, Nora. Der er intet, som vidner imod dig.
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Å, Nora, Nora — nej, først alt dette afskyelige ud af verden.

Lad mig se, (kaster et biik på forskrivningen) Ncj, jeg vil ikke se den.

Det skal være som en drøm altsammen — (han sonden-iver beviset og hegge

brevene og gir hen og kaster stumperne ind i ilden ; ser på det mens det brænder)

Se så; nu er det ikke mere til. Å, Nora, Nora. hvilke forfær-

delige dage må ikke dette have været for dig.

NORA. Jeg har tænkt meget i disse dage, Thorvald.

HELMER. Og våndet dig og ikke ojnet anden udvej end —
— nej nej, vi vil ikke mindes alt dette hæslige. Vi vil kun

juble og gentage, det er over, det er over! Hør dog, Nora, du

synes ikke at fatte det, det er over. Hvad er det? Hvorfor dette

forstenede udtryk? Å, Nora, jeg begriber det nok. Du synes ikke

at tro p; at jeg kan tilgive dig. Alt, er tilgivet, det sværger jeg dig til.

Jeg ved jo, at hvad du gjorde det gjorde du af kærlighed til mig.

NORA. Det er sandt.

HELMER. Du har elsket mig, som en hustru skal elske sin

mand. Det var kun midlerne, du ikke forstod at bedomme.

Tror du at du er mig mindre kær, fordi du ikke forstår at

handle på egen hånd? Nej nej, stot dig til mig; jeg skal råde

dig; jeg skal lede dig. Jeg måtte ikke være en mand om ikke

netop denne kvindelige hjælpeløshed gjorde dig dobbelt tiltræk-

kende i mine øjne. Du ma ikke fæste dig ved de hårde ord

jeg sagde dig i den første forfærdelse, da jeg syntes alt måtte

falde sammen over os. Jeg har tilgivet dig, Nora; jeg sværger

dig til, jeg har tilgivet dig.

NORA. |cg takker dig for din tilgivelse.

<j;år ind gcnncm den åbnc ditr til hojrc I

HELMER. Nej. bliv; hvor vil du hen?

NORA 11 NidcvjtrciMTi.) Jeg må samle mig. Blot et ojeblik.

HELMER. Ja saml dig sammen, du min lille forskræmte

sangfugl. Jeg har brede vinger til at dækkc dig med. Vort

hjem er lunt og smukt, Nora; her er ly for dig; her skal jeg

have dig for mig alene. Du skal være for mig som en due.
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der er sluppen uskadt af høgens kløer; jeg skal bringe dit stak-

kels klappende hjerte til ro. Lidt efter lidt vil det ske, Nora;

tro mig. Jeg skal ikke længe behøve at gentage for dig at jeg

har tilgivet dig. Snart vil du usvigelig føle at jeg har det. Å, er

du mig ikke netop dobbelt kær efter dette? Er du nu ikke

dobbelt min, min, helt og holdent min, min skabning. Hvor

skulde det kunne falde mig ind at ville forstode dig, eller blot

bebrejde dig. Å, du kender ikke en virkelig mands hjertelag,

Nora. Det er for en mand noget så ubeskrivelig sødt og til-

fredsstillende i dette at vide med sig selv at han har tilgivet

sin hustru, at han har tilgivet hende af fuldt og oprigtigt hjerte.

Er hun ikke derved ligesom i dobbelt forstand bleven hans ejen-

dom? Han har ligesom sat hende ind i verden påny. Hun

er bleven på en made både hans hustru og hans barn. Således

skal du være for mig i fremtiden, du lille rådvilde hjælpeløse

væsen. Frygt ikke, Nora, blot åbenhjertig imod mig, så skal

jeg være både din vilje og din samvittighed. — Hvad er det?

Har du klædt dig om?

NORA (i sin hverdagskjole.) Ja, Thorvald, nu har jeg klædt mig om.

HELMER. Men hvorfor?

NORA. Inat sover jeg ikke.

HELMER. Ja, men kære Nora —
NORA. (ser på sit uhr.) Klokken er endnu ikke så mange. Sæt

dig her, Thorvald; vi to har meget at tale sammen, (hun sætter sig

på den ene side af bordet.)

HELMER. Nora, hvad er det? Dette forstenede udtryk igen.

NORA. Sæt dig. Det blir langt. Jeg har meget at tale med dig om.

HELMER (sætter sig ligeover for hende.) Du æUgStCr mig, Nora. Og

jeg forstår dig ikke.

NORA. Nej, det er det just. Du forstår mig ikke. Og jeg

har heller aldrig forståt dig, — før iaften. Nej; du skal ikke

afbryde mig. Du skal kun høre på, hvad jeg siger. — Dette er

et opgør, Thorvald.
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HELMER. Hvorledes mener du det?

NORA. Er dig ikke en ting påfaldende, således som vi sid-

der her?

HELMER. Hvad skulde det være?

NORA. Vi har nu været gifte i otte år. Falder det dig ikke

ind at det er første gang vi to, du og jeg, mand og kone, taler

alvorligt sammen?

HELMER. Ja, alvorligt, — hvad vil det sige?

NORA. I otte samfulde år, — ja længere, — lige fra vort

første bekendtskab har vi aldrig vekslet et alvorligt ord om al-

vorlige ting.

HELMER. Skulde jeg da idelig og altid indvie dig i bekym-

ringer, som du dog ikke kunde hjælpe mig at bære?

NORA. Jeg taler ikke om bekymringer. Jeg siger, vi har

aldrig siddet i alvor sammen, for at soge at komme tilhunds i

noget.

HELMER. Men kæreste Nora, vilde da det have været

for dig?

NORA. Der er vi ved sagen. Du har aldrig forståt mig. —
Der er øvet megen uret imod mig, Thorvald. Først af pappa

og siden af dig.

HELMER. Hvad! Af os to, af os to, der har elsket dig

højere end alle andre mennesker!

NORA. Å, 1 har aldrig elsket mig. 1 har ikke elsket andet, end

eders egen forelskelse Iharc symes, det vir mor.soml al være forelsket i miKl.

HELMER. Men, Nora, hvad er dette for ord?

NORA. Da jeg var en liden pige på fire — fem år sagde pappa at

jeg havde en sådan mærkværdig lyst til at lære fransk; så lod

han mig lære lange stykker udenad ; siden sagde han at jeg

havde så sjeldne anlæg til at skrive veis, og så skrev jeg mange.

Men jeg havde hverken Ivst til fransk eller til at skrive vers;

men jeg trode det fordi pappa havde sagt det. Så fortalte han

at hans gammeldags skahe og de højryggede stole med læder-
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betrækket var de smukkeste; og så syntes jeg de var det. Så

sagde han at hans høje hvide halsbind og hans stok med guld-

knappen gav et fornemt udseende, og så syntes jeg det var så.

Pappa fortahe mig alle sine meninger, og så havde jeg de samme

meninger; og havde jeg andre, så skjulte jeg det; for det vilde

han ikke have likt. Han kaldte mig sin dukke og han legte

med mig, som jeg legte med mine dukker. Så kom jeg til dig,

Thorvald —
HELMER. Du kom til mig?

NORA. Ja, jeg mener, så gik jeg fra pappas hænder over i

dine. Du vilde ikke at jeg skulde give mig af med det franske

for de mange umoralske bogers skyld; og så syntes du heller

ikke om at vi kvinder gør vers. Men du holdt af musik, og

så vilde du jeg skulde fremsige monologer som vi havde hørt

på theatret, og forklæde mig i maleriske kostumer. Du ind-

retted vort hus efter din smag, og så fik jeg den samme smag,

— eller jeg lod så, jeg ved ikke rigtig; eller jeg tror det var

begge dele, snart det ene og snart det andet. Du og pappa har

forsyndet jer imod mig. I er skyld i at jeg er kommen i vane

med at lyve og at der ikke er blevet noget af mig.

HELMER. Du er urimelig og utaknemmelig, Nora! Har du

ikke været lykkelig her?

NORA. Nej. Jeg trode det; men jeg har ikke været det.

HELMER. Ikke — ikke lykkelig!

NORA. Nej; bare lystig, glad. Vort hjem har været en

dukkestue. Her har jeg været din dukke ligesom jeg før var

pappas. Og børnene, de har igen været mine dukker. Og jeg

syntes det var morsomt at blive legt med af dig, ligesom de

syntes det var morsomt at jeg legte med dem. Det har været

vort ægteskab, Thorvald.

HELMER. Der er noget sandt i hvad du siger; så overdrevent

og overspændt det end er. Men herefter skal det blive anderledes.

Legens tid skal være forbi. Nu kommer opdragelsens.
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NORA. Hvis opdragelse? Min eller børnenes?

HELMER. Både din og børnenes, min elskede Nora.

NORA. Ak, Thorvald, du er ikke mand for at opdrage mig

til en ret hustru for dig.

HELMER. Og det siger du?

NORA. Og jeg — hvorledes er ieg forberedt til at opdrage

vore born?

HELMER. Nora!

NORA. Sagde du det ikke selv fornylig, — den opgave

turde du ikke betro mig.

HELMER. I den første opbrusning. Hvor vil du agte på det.

NORA. Du talte sandt. Jeg magter ikke den opgave. Der

er en anden opgave, som må løses først. Jeg må se at opdrage

mig selv. Det er du ikke mand for at hjælpe mig med. Det

må jeg være alene om. Og derfor rejser jeg nu fra dig.

HELMER (sprinfjer op.) Hvad var det du sagde?

NORA. Jeg må stå alene, hvis jeg skal få rede på mig selv

og på alting udenfor. Derfor kan jeg ikke være her længer.

HELMER. Nora, Nora!

NORA. Jeg vil gå herfra endnu iaften. Det duer ikke at

udsætte sligt noget. Kristine vil nok tåge imod mig for mat

HELMER. Du er afsindig. Du får ikke lov. Jeg forbyder dig det.

NORA. Det kan ikke nytte at forbyde mig noget herefter.

Jeg tager med mig, hvad der tilhører mig selv. Af dig vil jeg

intet have, hverken nu eller senere.

HELMER. Hvilket afsind er dog dette!

NORA. Imorgen rejser jeg hjem; — jeg mener, til mit gamle

hjemsted. Der vil det være lettest for mig at komme iiiJ i et

eller andet.

HELMER. Å du forblindede uerfarne skabning!

NORA. Jeg må se at få erfaring, Thorvald!

HELMER. Forlade dit hjem, din mand og dine hørn! Og

du tænker ikke på, hvad folk vil sige?
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NORA. Det kan jeg ikke tåge noget hensyn til. Jeg ved

bare at det blir nødvendigt for mig.

HELMER. Å, det er oprørende! Således kan du svigte dine

helligste pligter!

NORA. Hvilke er da mine helligste pligter?

HELMER. Og det skal jeg behøve at sige dig! Er det ikke

pligterne imod din mand og dine børn?

NORA. Har jeg ikke andre lige så hellige pligter?

HELMER. Ikke i første række. Hvilke pligter skulde det være?

NORA. Pligterne imod mig selv.

HELMER. Du er først og fremst hustru og moder.

NORA. Det tror jeg ikke længere på. Jeg tror at jeg er først

og fremst menneske — eller at jeg skal forsøge på at bli det. Jeg

ved nok at de fleste gir dig ret, Thorvald, eller at de siger så-

dant noget. Men jeg kan ikke længere lade mig nøje med, hvad

mændene [menneskene] siger og hvad der står i bøgerne. Jeg må

selv tænke over de ting og se at få rede på dem.

HELMER. Du skulde ikke have rede på din stilling i dit

eget hjem. Har du ikke i sligt en usvigelig vejleder? Har du

ikke religionen?

NORA. Ak, Thorvald, jeg ved jo slet ikke rigtigt, hvad reli-

gionen er.

HELMER. Hvad er det du siger?

NORA. Jeg ved jo ikke andet, end hvad præsten Nilsen

sagde, da jeg gik til konfirmation. Han fortalte at religion var

det og det. Når jeg kommer bort fra alt dette her og blir

ensom, så vil jeg undersøge den sag også. Jeg vil se om det

var rigtigt, hvad præsten Nilsen sagde, eller ialfald om det er

rigtigt for m i g.

HELMER. Å, sligt er dog uhørt af en så ung kvinde! Men

kan ikke religionen retlede dig; så lad mig dog ryste op i din

samvittighed. For moralsk følelse har du dog? Eller svar mig,

— har du kanske ingen?
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NORA. Ak, Thorvald, hvad skal jeg svare dig? [det er ikke godt

at svare på det] Jeg vcd det jo slet ikke. Jeg er ganske i vilde-

rede med de ting. Jeg ved kun at jeg har en ganske anden

mening om det moralske end du. Jeg ved jo også nu at lovene

gir dig ret; men det kan jeg umuligt få i mit hode. Jeg kan

ikke begribe at loven er rigtig i det som angår mig. At ikke

en kvinde skulde have ret til at skåne sin gamle døende fader

eller til at redde sin mands liv!

HELMER. Du taler som et barn. Du forstår ikke det sam-

fund du lever i.

NORA. Nej, det gør jeg ikke. Men det vil jeg nu sætte mig

ind i. Jeg må se at komme efter, hvem der har ret, samfundet

eller jeg. <hun går Ind i sideværelset tiihojre og henter sin hat og sit ydertoj.)

HELMER. Nora, du er syg; du har feber; du er uden sands

og samling.

NORA. Jeg har aldrig følt mig så klar og sikker som inat.

HELMER. Og klar og sikker forlader du din mand og dine børn?

NORA. Ja.

HELMER. Så er kun en forklaring mulig.

NORA. Hvilken?

HELMER. Du elsker mig ikke mere.

NORA. Ja. Thorvald, således er det.

HELMER. Nora! Oh, oh!

NORA. Jeg vil ikke skjule det for dig, jeg elsker dig

ikke mere. Derfor går jeg.

HELMER (med tiikæmpci fatning) Er dctte også cu klar og sikker

overbevisning?

NORA. Ja, fuldkommen klar og sikker.

HELMER. Og vil du også kunne gore mig rede for, hvor-

ved jeg har forspildt din kærlighcd?

NORA. (Ak, Thorvald, sagen er den: du har ikke forspildt)

Det kan jeg. Du forspildte min kærlighed da det iaften gik

op for mig at du aldrig havde elsket mig således, som jeg elskede

26 Henrik Ibsen- Kftcrlidte skririer II.
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dig. Du forspildte den da jeg så at du ikke var den mand,

jeg troede at du var, — da jeg ikke længere kunde se op til

dig som den ophøjede og overlegne; thi det er du ikke.

HELMER. Hvorved har jeg lagt alt dette for dagen?

NORA. Det skal jeg sige dig. Det, du kalder min forbry-

delse, at jeg efterskrev min faders navn for at redde dit liv,

har været min stolte og glade hemmelighed lige til jeg fik øjet

op for de følger det kunde drage efter sig. Det har været en

uge i uafbrudt dødsangst, som jeg har gennemlevet.

HELMER. Det begriber jeg vel.

NORA. Men du begriber ikke hvorfor. Eller kan du sige mig det?

HELMER. Nu, straf og skændsel behøvede du jo ikke at

frygte for. Du måtte jo vide at jeg vilde opbyde ethvert middel for

at frelse dig ; at jeg vilde være nødt til at indgå på ethvert vilkår —
NORA. Hm. Hvad tror du så det var, som drev mig til at

ville ende mit liv?

HELMER. Du har frygtet for min vrede.

NORA. Nej, Thorvald, jeg vilde ende mit liv for at forhindre,

hvad jeg var så usigelig viss på at din taknemmelighed, din

kærlighed og dit høje mandige sind vilde byde dig at gøre.

Aldrig med en tanke faldt det mig ind at du kunde ville bøje dig

under dette menneskes vilkår, at du kunde ville finde dig i at

rette dine handlinger efter en andens vilje. Jeg var så usvigelig

sikker på at du vilde sige til ham: gør sagen bekendt for hele

verden. Og når det var sket —
HELMER. Ja, hvad da? Jeg skulde give dig til pris for

straf og vanære.

NORA. Nej, når det var sket, da var jeg så usvigelig sikker

på at du vilde træde frem at tåge alt på dig og sige: jeg er

den skyldige —
HELMER. Nora!

NORA. Du mener, at jeg aldrig havde modtaget et sådant

offer? Nej, selvfølgelig. Men hvad vilde mine ord gælde lige-
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overfor dine? Jeg var så usvigelig viss på at du vilde ofre dig

selv for mig — hør ikke på hende, vilde du sige — hun er

utilregnelig; hun er afsindig — du vilde sige at det var kærlig-

heden til dig — du vilde sætte himmel og jord i bevægelse.

Jeg tænkte at du vilde få doktor Rank til at vidne at jeg var

gal, forrykt, forstyrret. Jeg var så usvigelig viss på at du vilde

gå tilgrunde for at frelse mig. Dette var det jeg gyste for, og

derfor vilde jeg tåge mit liv.

HELMER. Å, Nora, Nora!

NORA. Og hvorledes kom det så? Ingen tak, intet udbrud

af kærlighed, intet fnug af en tanke om at redde mig. Kun

bebrejdelser — hån mod min fader — smålig forskrækkelse —
tyrannens mishandling af det værgeløse offer.

HELMER. Ja, ja

NORA. Og så, i samme stund, da faren er over, da var det

dig, som om intet var sket. Jeg var atter din lille sanglærke,

din dukke, som du herefter skulde bære dobbelt varligt på hæn-

derne, siden den var så skør og skrøbelig. Thorvald, i det øje-

blik stod du [gik det op] for mig som en [at jeg leved her sammen med en)

fremmed mand; og med en fremmed mand kan jeg ikke bli ved

at leve sammen (det er dette som Ikke kan hli vedl.

HELMER. Ja, ja, ja, der er visselig kommet en afgrund

imellem os. Å men Nora, Nora, skulde den ikke kunne udfyldes?

NORA. Således, som jeg nu er, er jeg ingen hustru for dig.

HELMER. Jeg har kraft til at blive en anden.

NORA. Maske, hvis dukken tåges fra dig.

HELMER. At skilles skilles fra dig! Ncj, ncj, Nora,

jeg kan ikke fatte den tanke.

NORA. Des vissere må det skei (hun henter .sin vidsck i væreUct til hojre.)

HELMER. Nora, Nora! |lkkc nu. Vent til imorgen.

NORA. Jeg kan ikke blic liggende natten over i en frem-

med mands værelse.

H . . . broder og søster.
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N. Talemåder, du ved meget godt, — det vilde ikke længe

blie tilfælde.]

NORA. (tager ydertøjet på.) Farvcl, Thorvald. Jeg vil ikke se de

små. Jeg ved de er i bedre hænder end mine. Men våg over

dem, du også, så godt du kan. Således, som jeg nu er, kan jeg

intet være for dem.

HELMER. Men engang, Nora, — engang —

?

NORA. Hvor kan jeg vide det? Jeg ved jo slet ikke hvad

der blir ud af mig.

HELMER. Men du er min hustru, både som du er og som du blir.

NORA. Hør mig, Thorvald, — når en hustru forlader sin

mands hus, således, som jeg nu gør, så har jeg hørt, at han

efter loven er løst fra alle forpligtelser imod hende. Jeg løser

dig ialfald fra enhver forpligtelse. Du skal ikke føle dig bundet

ved noget bånd, ligeså lidet som jeg vil være det. Der må være

fuld frihed på begge sider. Se, her har du din ring tilbage.

Giv mig min.

HELMER. Også dette?

NORA. Dette også.

HELMER. Her er den.

NORA. Så. Ja, nu er det altså forbi. Her lægger jeg nøg-

lerne. Om alle sager i huset ved pigerne besked — bedre end

jeg. Imorgen, når jeg er rejst, kommer Kristine herhen for at

pakke sammen de ting, som er min ejendom hjemmefra. Det vil

jeg have sendt efter mig?

HELMER. Forbi, forbi! Nora, vil du aldrig mere tænke på mig?

NORA. Når en kvinde har levet sammen med en mand i otte

år, tror jeg aldrig han vil blive hende helt fremmed. Jeg vil

ofte tænke på dig og på børnene og på huset her.

HELMER. Nora, må jeg også skrive dig til?

NORA. Nej, — aldrig! Det får du ikke lov til.

HELMER. Å men sende dig, må jeg dog —
NORA. Intet, intet.
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HELMER. — hjælpe dig, hvis du skulde behove det.

NORA. Intet, intet, siger jeg. Jeg modtager intet af fremmede.

HELMER. Jeg ser det vel; jeg er bleven en fremmed for dig.

NORA. Det er du bleven, ligesom jeg for dig. Og derfor,

farvel I

HELMER. Nora, kan jeg aldrig blive mere end en fremmed

for dig?

NORA. Ak Thorvald, da måtte det vidunderligste ske —
HELMER. Nævn dette vidunderlige!

NORA. Da måtte både du og jeg forvandle os således at;

— ak, Thorvald, jeg tror ikke længere på mirakler.

HELMER. Men jeg tror på dem! Nævn det! Forvandle os

således at —
NORA. At samliv mellem os to kunde blive et ægteskab.

rarvel. (hun tager hurtigt sin vadsæk, vinker og går ud.)

HELMER, (synker ned på en stol ved doren.) Nora! Nofa! — Det Vi 342'°

vidunderligste — ?!
[IV 74-1



II.

AF ANDEN AKT.

VI 248 "^ N. Folk er medlidende med syge — Hvorledes har bør-

[IV 35^2] ^gj^e de^

P. A stakker, de morer sig så godt de kan.

N. Spør efter mig. Hvis jeg nu herefter ikke kunde være

så meget sammen med dem som før —
P. Småbørn vænner sig til alting.

N. Hvis jeg var ganske bort fra dem, tror du de vilde

glemme mig —
P. Bevares ganske borte —
NORA. Er ikke din datter bleven fremmed for dig —
P. Hvorledes ved fru Nora —
N. At du også har havt et barn — det har jeg vidst fra jeg

var tolv tretten år — ellers kunde du jo ikke været amme for

mig. A det må være forfærdeligt at rives bort fra sit eget.

P. Vi simple folk tager det ikke på den vis. Jeg synes min

lille Nora var mit eget barn —
N. Du må aldrig forlade de små, lov mig det.

P. Har jeg ikke passet Nora, da hun var en liden pige og

VI 250^ ingen anden moder havde.

[IV 36-'] N. Jo jo, de er i gode hænder hos dig.

VI 25028 NO— Hvor snildt at du kommer

[IV36'^T FRU L. Jeg kommer for at takke din mand.
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N. Ansat

FRU L. Ja — Er han kanske ikke hjemme

N. Har det så travlt. Men nu må du hjælpe mig. Se her.

Kobtumebal ovenpå i 3. etage hos Stenborg. Jeg skal være

neapolitansk pige og danse tarantella — lært det dernede —
lovet Torvald det — Kan du hjælpe —
FRU L. Skal forsøge Men jeg har rent glemt at takke

dig for den hyggelige aften igår —
NORA. Å Torvald forstår at gøre alt så hyggeligt.

FRU L. Du ikke mindre •— Men sig mig, er doktor Rank

altid så alvorlig som igår

N. Han bærer på en farlig sygdom — Men igår var det rig-

tignok påfaldende —
F. L. Han kommer jo oftere her i huset.

N — Hver dag — han hører ligesom til huset; jeg tror ikke vi 253"'^

han kunde undvære os. [IV 38-]

N. Jeg forsikrer dig. Men, doktor R? Jeg er viss på at, VI 254^'

hvis jeg bad ham — fIV38-'^]

F. L. N. N. bag din mands ryg — hvorfor taler du ikke til

din mand -

N. Å du forstar ikke det hele, kender ikke Torvald.

FR. L. For alting ikke dr. R.

N. Kunde aldrig falde mig ind; skondt jeg er viss på han

giorde det.

1 K. L. Men ud af del må du. Dette hemmelighedsvæsen er

nær ved at undergrave al sandfærdighed i forholdet til din

mand -

N. Og det kan du også sige. Ja jeg må ud af det. Hør,

når man betaler hvad man skylder, så får man jo sit gælds-

bevis tilbage?

FR. L. Ja naturligvis.
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N. Den der havde penge, Kristine —
FR. L. Skulde ikke din mand —

?

N. Å der er mange som han — (nynner) Bare mod — springe

i det, ikke krybe i det —
FR. L. Men ingen hemmeligheder mere for din mand, N.

N. Pyt, en mand behøver ikke at vide alting. Hys der kom-

mer han. [Kære sæt dig ind i barneværelset. Torvald liker ikke

VI 256^" skrædderstas] (ud i entreen) Å er du der, kære Torvald — hvor kold

[IV 39^^] du er. Har du ikke frosset nede i banken. Nå, det er da godt.

VI 264^ H. Skulde R. komme, så finder han mig i det indre

[IV 42 ] kontor — (ind i sit værelse.)

N. Doktor R — Ja, han kommer jo på denne tid — Det

må ske. Nu har han snart brevet — Det ringer; der er han.

Nej, det er ikke ham — Ah, doktor er det Dem. Bring lampen

VI264'3 ind. Helene — Kom her, doktor; jeg tror min mand har noget

[IV 42^2] gj gøj,g —

VI 26528 fj £^ g^yg tij^g lar sig ikke sige med pene ord. Nå engang

[IV 43"]
gj^al man jo deran. Men således at bøde for en andens skyld.

Er der retfærdighed i dette? Og dog råder der i hver eneste

familje en ubønhørlig gengældelse. Det er min faders lystige

løjtnantsdage, som min arme rygrad må svie for.

N. Men kære doktor R — De kan leve længe endnu.

R. Hm, den ting er jeg nu på det rene med. Det er sidste

jul at jeg er gæst her i huset. Ja hvorledes vil her se ud om

et år —
VI 268'* ^* ^^"' ^^^ vidste det.

[IV4410] R — Nå, de som går bort, glemmes snart —

VI 269^ R- Ser De, ser De.

[IV 44"] N. Bare for at sy på min dragt. Vær nu ikke vred, kære

dr. R. Fy, igåraftes var De så uvenlig imod hende. Vær nu
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snil; De er jo vor første og bedste ven, det ved De nok —
Imorgen skal De få se, hvor smuk jeg skal bli på ballet — R.

nu skal jeg vise Dem noget. Se her.

R. Hvad er det.

N. Se.

R. Silkestrømper.

N. Kødfarvede — Nej, nej, nej. De får bare se fodbladet. —
Å jo, De kan gerne få se oventil også.

R. Tror De at de strømper vil passe Dem.

N. Hvorfor ikke —
R. Nej, jeg vidste ikke —
N. (slår ham let med stromperne på kindet) Å fy Skam Dcm.

R. Nora — fru Helmer — når man skal dø.

N. De skal sletikke dø fra os; De skal blive ved at være

Torvalds og min bedste og kæreste ven —
R. Å jeg har aldrig havt lejlighed til at vise Dem mit ven-

skab. Jeg har blot tåget hvad De med fulde hænder har udøst

over mig, hyggen, velvære — jeg havde nær sagt lykken —
N. Og hvis jeg nu bad Dem om — nej —
R. Om hvad?

N. Om et stort bevis på Deres venskab?

R. Å gør det, N; De ved ikke hvor gerne jeg vilde efter-

lade mig noget — en erindring; noget som kunde bevare mig

mod glemsel. Men hvad er det?

N. Å nej, jeg kan ikke — Nu, da jeg skal sige det, synes

det mig en umulighed — jeg ved jo ikke, hvorledes De vil

dømme om mig —
R. Da vil jeg sige Dem en ting. Nu skal De vide, hvad De

aldrig har anet ; aldrig har kunnet ane — En døende, som jeg,

kan tale; før har jeg tiet.

N. Dr. R. ti også nu.

R. Nej, De skal vide det; jeg har elsket Dem, N. elsket

Dem så længe jeg har kendt Dem. Hver stund, jeg har været
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sammen med Dem, har været som en stor ubeskrivelig lykke,

den eneste jeg har vidst af at sige.

N. Tal sagte — nogen kunde høre Dem.

R. Selv Helmer måtte gerne kende hver eneste jeg har rettet

på Dem; når jeg er borte, skal han vide alt; men De skal vide

det nu, for at De med fuld tillid kan vende Dem til mig. Jeg

vil ikke sige Dem andet end dette. Ingen har elsket Dem høj-

ere end jeg.

NORA (går til døren) Helcue, bring lampen ind.

R. Nora —
NORA. Ak, kære dr. R — det var stygt af Dem —
R. Hvad? Hvilket?

N. Hvorfor skulde De sige mig dette. Nu var alt så godt;

det var jo slet ikke nødvendigt —
R. Hvad mener De? Har De vidst —

(Pigen kommer med lampen)

NORA. Tak. Sæt den der på bordet — (Pigen ud)

R. Nora, jeg spørger Dem, har De vidst —
N. Å jeg ved ikke hvad jeg har; noget aner man jo, eller

— nej, jeg ved sletikke —
R. Nu så ved De også at De kan regne på mig — Tal nu ud —
N. Efter dette?

R — Å lad mig gøre for Dem, alt, hvad der står i menneske-

lig magt.

N— Nu kan De intet gøre for mig —
R. Nu ikke? Nu da De ved —
N— Netop ikke nu. Å Gud, at en mand dog ikke kan be-

gribe —
R. Ja, N, jeg burde have begrebet det.

N. For sent.

R. Skal jeg gå — for stedse.

N. Nej, det skal De ikke. De skal komme her som før;

Torvald kan ikke undvære Dem.
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R. Men De —
N. Å jeg, jeg — men nu skal De gå ind til Torvald så-

længe —
R. Er De vred?

N. Nej; men nu skal De gå ind til ham. Han venter på

Dem i det indre kontor.

R. Når De mindes, hvad jeg har sagt Dem, så skal De også

tænke på at jeg er en døende mand. (han går ind i Heimers værelse.)

N. Det var bedst således. Ikke bunden til nogen. Han kom-

mer ikke. Der sker ikke noget. —
(hun vil gå ind i værelset tilve.istre; i det samme åbner sluepigen deren til forstuen)

PIGEN (sagte) Frue.

N. Hvad er det.

P. Den herre som var her igår hos direktøren —
N. Hvilken herre; her var jo så mange —
P. Han gav sit kort —
N. Ah — hvor er han —
P. Han kom op kokkentrappen, han vilde tale med fruen alene.

N. Å Gud, nu; jeg jeg kan ikke —
P. Han sagde han går ikke for han får talt med fruen.

N. Så lad ham komme ind; Helene, sig intet; det er en

overraskelse for min mand —
P. Ja ja, jeg forstår nok —
N. Å dette forfærdelige - (hun skyder slåen for H* dor) VI 277''

(Pigen lukker op for K. og lukker iRcn.) [IV 47'^]

KR. En slig pengeforretning med en umyndig er jo ikke strængtVI 279'^

tåget bindende engang - (IV 48-*]

N. Ikke det? Ja ja, det er det samme, jeg skal nok betale

alligevel.

KR. Godt, godt; men det var det jeg vilde sige; skulde De

derfor gå her med en eller anden fortvivlet beslutning —
N. Det gør jeg.
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KR. Lad sligt fare. Skulde De kanske tænke på at rejse

hemmelig bort —
N. Hvor kan De vide det? Hvem har sagt Dem —
KR. Eller kanske det, som værre er —
N. Å tal ikke om det — dette forfærdelige —
KR. Ja, det må være forfærdeligt, især for en så fin dame.

Det iskolde vand, sort, dybt —
N. Hvoraf ved De alt dette —
KR. Og så flyde op til våren når isen smelter — styg,

ukendelig — jeg havde ikke mod til det, og det var endda

ved sommertid -— og nu midtvinters —
N. Aldrig — jeg får ikke mod til det.

K. Det vilde også være en stor dumhed. De har et lykke-

ligt hjem, mand og børn som De holder af. Gode venner i

mængde, agtelse hos alle — og så livet for Dem.

N. Å ja ja — , livet kunde være så dejligt —
KR. Derfor skal De ikke gå hen og kaste det bort i ube-

sindighed; jeg er ræd jeg kom til at skræmme Dem for meget

igår, og derfor vil jeg nu tale med Dem — forberede Dem —
N. På hvad?

KR. Jeg har tænkt nøjere over disse sager. Min stilling er

ikke slig at jeg kan slippe det overtag, jeg nu engang har over

Helmer — jeg skal ikke misbruge det, hvis han er rimelig.

N. Hvad vil De gøre.

K. Jeg har ikke valgt vejen; det har Deres mand gjort. Jeg

vilde helst ladet mig nøje med skridt for skridt at vinde al-

mindelig borgerlig agtelse igen. Det går ikke; godt; med dette

papir har jeg min gode T. H. i lommen;

N. Det skal De aldrig få;

K. Det skal jeg; inden tre måneder skal jeg være i bankens

tjeneste igen. Inden et år skal jeg være direktørens højre hånd

dernede. Han skal ikke vove at kny. Det skal bli Nils K. og

ikke T. H. som styrer Aktiebanken —
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N. Ved De at dette er hans livs opgave; han opgiver den

aldrig; han vil have frihed og ingen over sig.

K. Kommer ikke mig ved — for Deres skyld må han boje

sig —
NORA. Nu vel; da har jeg mod til aking.

K. Bah — det har De ikke — så meget har jeg set —
(Drukne Dem i det kolde vand?]

N. Jeg gør det —
K. Hvad nytter det til; jeg har ham endda i lommen — jeg

truer ham med Deres eftermæle. — Se her er brevet.

N. Giv mig det.

K. For at besørge det —
N. Ja ja —
K. Tak; men det er kanske sikrest at jeg selv —
N. De kommer ikke ind til ham; De får ikke tale med ham

nu —
Det er mig en beroligelse at De ikke gør dumheder

—

VI 284'"

N. Han går; han betænker sig — ah — i brevkassen — [IV 50"]

AF TREDJE AKT.

H. Hvad er det, du ikke vil? Der er ingenting, som du VI31P'

har lov til ikke at ville, når jeg vil det. Er jeg ikke din mand? l'^'*^' J

Hvad er det du ikke vil?

N. Intet. Jeg vil alt, hvad du vil.

H. Å, jeg afskyelige jeg rasende menneske. Men tanken

om at besidde dig kan til sine tider gøre mig forrykt (kys.ser

hendes hænder manjce g«nfte) Kan du tilgjvc mig, min elskede Nora

kan du - jeg sværger dig til —
(det hanker pl yderdoren) V! 312'

N. (med el skrigt Hvcm cr det, som kommer. |iVHi''l
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